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 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 

สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจําปี  ๒๕๕8 

วันศุกร์ที่  15  พฤษภาคม  ๒๕๕8  เวลา  13.๓๐   น. 

ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 

……………………….. 
 
ผู้มาประชุม 
๑. นายโฆษิต    ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายอาคม  สําราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายต่อชาติ    ฆารไสว   สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นางจินตนา  ผ่องพันธ์ุ  สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายสุรศักด์ิ  เรืองศรีมั่น  สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายอภิชัย  นํ้าจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายธวัชพงศ์  โยคะสิงห์  สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายนพดล  แก้วพูล   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑0.นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑1. นางจําลอง  ภูเต้านาค  สมาชิกสภาเทศบาล   
๑2. นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  
๑3. นายกฤษฎา   เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล  
๑4. นายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑5. นายอุทิศ  จําเริญสรรพ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑6. นายสุโรจน์  แสงโสภาพรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑7. นายกานต์  ฆารไสว      สมาชิกสภาเทศบาล 
๑8.  นายฉลอง    ฆารเลิศ   เลขานุการสภาเทศบาล 
ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายสรรเพชญ ศรีทอง   สมาชิกสภาเทศบาล ลากิจ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  นายจารุวัฒน์   บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรี 
2.  นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี 
3.  นางสาวศิรินันท์   หล่อตระกูล  รองนายกเทศมนตรี 
4.  นายสมศักด์ิ  ร่มไทรทอง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
5.  นายนิติธรรม  รัตนานิคม  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
6.  นายประเสริฐ ออประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล 
7.  นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง   รองปลัดเทศบาล 
8.  นางเพ็ญพร  ศุภสุข   ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ 
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9.  นายพงษ์ธร  โพธิแท่น   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
10.นางสาวนันทนา สุเพ็งคําภา  ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ 
11.นายสนธยา  สีหานนท์  ผอ.ส่วนการโยธา 
12.นายคงเดช  หรบรรณ์  ศึกษานิเทศ 
13.นายกฤษณะ  จีนซื่อ   จพง.ป้องกัน 
14.นายประโยชน์ ฆารไสว   ผอ.โรงเรียนเทศบาล  1 
15.นายสถิตพงษ์ บงศรีดา   ผอ.โรงเรียนเทศบาล  2 
16.นางสาวสุภาพ บุญเพ่ิม   ผอ.โรงเรียนเทศบาล  ๓ 
๑7.นางสุมิตรา  ภูผาลา   ผอ.โรงเรียนเทศบาล  4 
18.นางวิภาวดี  ชุมกาแสง  ครู  รก.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เจ้าหน้าที่สภาเทศบาล 
๑.  นายพงษ์ธร  โพธิแท่น   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
๒.  นางสาวจันทร์ตรี กอสัตย์   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๓.  นางสาวปริยาภรณ์     ศิริพานิช  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สํานักปลัดฯ 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.๓0  น. 
นายฉลอง  ฆารเลิศ  เลขานุการสภาเทศบาล    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  บัดน้ีสมาชิกสภา

เทศบาลได้มาครบองค์ประชุมแล้ว  จึงขอเรียนเชิญท่านประธานสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการ
ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่  1  ประจําปี  
2558  เพ่ือประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุทุกท่าน      
ท่านนายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหาร และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน       
เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล      
สมัยสามัญ สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจําปี   2558   จะดําเนินการ
ประชุมไปตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งให้ท่านทราบแล้ว  ขอเรียนเชิญ
ท่านเลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ           
ขอเรียนเชิญครับ 

นายฉลอง  ฆารเลิศ  เลขานุการสภาเทศบาล   ประกาศสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  เรื่อง  เรียก
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  2  ประจําปี  2558       
ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  สมัยสามัญ   สมัยที่ 1  
ครั้งที่  1   เมื่อวันที่   2  มีนาคม  2558  ที่ประชุมได้กําหนด    
สมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจําปี  2558   
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 ต้ังแต่วันที่  1  พฤษภาคม  2558 เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน 30 
วัน  น้ัน  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25  แห่งพระราชบัญญัติ 

 เทศบาล  พ.ศ.2496  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ  22   จึงประกาศ
เรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจําปี  2558   
ต้ังแต่วันที่  1  พฤษภาคม  2558  ถึงวันที่  30  พฤษภาคม  
2558  ประกาศ  ณ  วันที่   27   เดือนเมษายน  พ.ศ.2558         
ลงช่ือ  นายโฆษิต   ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาล  ที่ได้อ่าน
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล  และต่อไปผมจะดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  ที่ประธานแจ้ง         
ต่อที่ประชุม   เรื่ องที่  ๑   ไ ด้รับหนังสือจากนายกเทศมนตรี              
ที่ กส ๕๒๐๐๑ / สภ.102 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม  ๒๕๕8                 
เรื่อง   มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
และพนักงานเทศบาลเป็นผู้อภิปราย ช้ีแจง  หรือแถลงแทน
นายกเทศมนตรี  ในสมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ ๑  
ประจําปี  ๒๕๕8  ในวันที่  15  พฤษภาคม  ๒๕๕8  ผมอนุญาต
เรื่องที่  ๒   ได้รับการรับโอน (ย้าย) พนักงานอบต.มาบรรจุแต่งต้ัง
เป็นพนักงานเทศบาล  ๑.  นายนิวัชร  เครือแวงมน  พนักงานอบต.   
ตําแหน่ง   นักพัฒนาชุมชน  ระดับ  6ว   สังกัดส่วน  องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเกราะเกร็ด  อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  มาบรรจุ
แต่งต้ังเป็นพนักงานเทศบาล  ตําแหน่งนักพัฒนาชุมชน  ระดับ  6ว       
กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่  1  
พฤษภาคม   ๒๕๕8  2.  นางสาวนิดา   วุ ฒิปรี ดี   ตําแหน่ง            
ครูอันดับ  คศ.1  สังกัด  โรงเรียนนํ้าพองภูริพัฒน์  อําเภอนํ้าพอง  
จั งหวัดขอนแก่น   มาบรรจุแต่ง ต้ัง เ ป็นพนักงานครู เทศบาล      
ตําแหน่ง  ครู  อันดับ  คศ.1  โรงเรียนเทศบาล  1  กาฬสินธ์ุพิทยา
สิทธ์ิ  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่  1  พฤษภาคม  
๒๕๕8 
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

-  สมัยสามัญ  สมัยที่  1   ครั้งที ่ 1  ประจาํป ี 2558 
   เม่ือวันที่  2  มีนาคม  2558  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจําปี  
2558  เมื่อวันที่  2  มีนาคม  2558  ขอเรียนเชิญคณะกรรมการ
สามัญประจําสภาเทศบาล  ที่ทําหน้าที่ตรวจรายงานการประชุม      
ขอเรียนเชิญท่านสุรศักด์ิ  เรืองศรีมั่น 

นายสุรศักดิ์  เรืองศรีม่ัน   สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก      
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายสุรศักด์ิ  เรืองศรีมั่น  ขอเสนอ
รายงานการตรวจรายงานการประชุม  ดังน้ี  คณะกรรมการฯ       
นายสุรศักด์ิ  เรืองศรีมั่น  เป็นประธานกรรมการ นายกานต์  ฆารไสว  
เป็นกรรมการ  นายธนัท  จิตรดานนท์ เป็นกรรมการ  นายกฤษฏา  
เวียงวะลัย  เป็นกรรมการและเลขานุการ เพ่ือทําหน้าที่ตรวจรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  2  
มีนาคม  2558  ที่งานเลขานุการสภาเทศบาล  ได้จัดทําไว้อย่าง
ละเอียดรอบคอบ   ผลการตรวจรายงานการประชุมปรากฏว่าเป็น
ข้อความท่ีถูกต้อง ไม่มีข้อความใดท่ีต้องแก้ไขเห็นควรนําเสนอสภา
เทศบาลรับรองต่อไป   ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    มีท่านสมาชิกท่านใด จะแก้ไขรายงานการประชุม ขอเรียน
เชิญครับ  เรียนเชิญท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ 

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิก          
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ขอแก้ไขรายงานการประชุมหน้า  64  
บรรทัดที่  9  ที่อภิปรายเก่ียวกับการเก็บขยะแก้ไขข้อความเป็นยอม
ก็บอกยอมจับมือเด็กทิ้งขยะไม่ได้  ลองมอบให้ผมกับเทศกิจลงไป
แก้ปัญหาและหน้า  73  บรรทัดที่  11  นับจากด้านล่างขึ้นไป  
เพราะท่านรองเข็มชาติท่านเคยพูดกับสมาชิกสภาเทศบาลสักคนว่า
จะลงนายกเทศมนตรี  ขอแก้ไขเป็นเพราะท่านรองเข็มชาติท่านไม่
เคยพูดกับสมาชิกสภาเทศบาลใส่คําว่า “ไม่”ไม่เคยพูดกับสมาชิกสภา
เทศบาลสักคนว่าจะลงนายกเทศมนตรี  ตกคําว่าไม่  แต่ตอนน้ีพูด
แล้วแต่ตอนน้ันยังไม่ได้พูด  ขอบคุณครับ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    เรียนเชิญครับ  เรียนเชิญท่านนพดล  แก้วพูล 
นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ    

ทุกท่าน  กระผมนายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  ขอแก้ไขรายงานการประชุมในหน้าที่ 60  บรรทัดที่  16  
จากด้านล่างขึ้นไป  ข้อความแรกเริ่มฝึกเด็ก ไม่ใช่ เป็นเริ่มฝึกหัด
พิธีกร  คือผมฝึกหัดตัวเองในช่วงน้ัน  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เมื่อไม่มีท่านผู้ใดแก้ไข  ผมขอถามมติที่ประชุมว่า         
ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล  กรุณายกมือ (สมาชิกรับรองจํานวน  14  ท่าน)  14  เสียง  
ไม่รับรองจํานวน – ไม่มี - งดออกเสียง  3  เสียง  ลากิจ  1  ท่าน
เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง   กระทู้ถาม 
3.1  กระทูถ้ามด่วน 
- ท่านบุญเสง็   วิโรจนร์ตัน ์
3.2  กระทูถ้ามทั่วไป 
- ท่านบุญเสง็   วิโรจนร์ตัน ์
- ท่านนพดล   แก้วพูล 
- ท่านธนทั   จิตรลดานนท ์
- ท่านกมลพนัธ์ุ   จีระสมบัต ิ

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  3  เรื่องกระทู้ถาม 3.1 กระทู้
ถามด่วน  ขอเรียนเชิญท่านบุญเส็ง   วิโรจน์รัตน์   

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และท่านสมาชิก     
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  เมื่อวันที่  28  เมษายน  2558  เวลา
ประมาณ  19.00  น.  ที่ถนนพร้อมพรรณอุทิศได้เกิด  วาตภัย       
ขึ้น  เกิดจากลมพายุพัดบ้านเรือนร้านค้าของประชาชนพังเสียหายเป็น
จํานวนมาก  ขณะนั้นมีเสาไฟฟ้าล้มหัก 2 – 3 ต้น  เกิดความเสียหาย
กับร้านค้าประชาชนที่อยู่อาศัยเสียหาย  ขอสอบถามว่า  เทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุได้ดําเนินการอย่างไร  เพ่ือบรรเทาความเสียหายและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายอย่างไรเรื่องที่  2  
เห็นมีรถแมคโคเหมือนรถสีเขียวทหารมาขุดลอกลํานํ้าปาวเป็น      
ระยะยาวพอสมควร  เมื่อวันที่  28  เมษายน  2558  กระผมและ
ท่านสุรศักด์ิ  เรืองศรีมั่น  ได้ไปดูการขุดลอกใช้รถทหาร  รถแมคโค 
และเรือ  2  ลํา  กําลังขุดลอกช่วงซอยนํ้าทิพย์  2  ฝั่ง  ประชาชนร้อง
ขอว่าอยากจะให้ทางเทศบาลออกไปดูแลเก่ียวกับท่อระบายนํ้าทิ้งของ
ชุมชน  ขอสอบถามว่างบประมาณของหน่วยงานใด   
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  เชิญข้อแรกเพราะว่ารับเป็น
กระทู้ด่วนข้อที่  1  อีก  2  ข้อไม่รับเป็นกระทู้ด่วน  รับเป็นกระทู้
ธรรมดาทั่วไป  ท่านถามกระทู้ข้อที่  1  จะให้ท่านนายกเทศมนตรีเป็น
คนตอบ  ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก               
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี
เมืองกาฬสินธ์ุ  ในส่วนของกระทู้ด่วนเก่ียวกับเรื่องเกิดลมพายุเป็น       
วาตภัย ได้เกิดเหตุเมื่อวันที่  28  เมษายน  2558  ช่วงเวลากลางคืน
ประมาณ 1 ทุ่มเศษๆ  ในช่วงน้ันเกิดลม  ฝนตก  แต่ไม่รุนแรง          
แต่เผอิญว่าบริเวณพร้อมพรรณอุทิศเกิดเป็นพายุหมุนและหมุนวน
บริเวณรอบๆ  ประมาณ  4 – 5 รอบ  ใช้เวลาประมาณ  10        
กว่านาที  ทําให้เกิดความเสียหายทางพ่ีน้องส่วนใหญ่  ซึ่งไม่ได้อยู่แถว
น้ันเห็นว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร  แม้กระทั่งตัวกระผมเองไม่คิดว่าจะ
เกิดปัญหาอะไรมากมาย  แต่เผอิญบ้านที่รับความเสียหายคือบ้านของ
ท่านปศุสัตว์จังหวัด  เป็นหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดกาฬสินธ์ุ  
ท่านได้โทรศัพท์แจ้งมายังผมว่าได้เกิดวาตภัยขึ้นที่บ้านท่านและบ้าน
ท่านได้รับความเสียหายพอได้ยินผมยังไม่แน่ใจว่าจะเสียหายมากน้อย
แค่ไหน  แต่ด้วยเมื่อประชาชนร้องทุกข์จึงรีบโทรศัพท์ไปสั่งการกับท่าน
หัวหน้างานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยทันที  ทางงานป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยยังงงว่าฝนตกไม่หนักแล้วทําไมจึงเกิดพายุหมุน  ไม่รู้ต้องไป
ดูก่อนไปเด่ียวน้ีนํารถดับเพลิงของเราไปแล้วอย่างน้อยไปปิดถนนส่ง
สัญญาณเพ่ือความปลอดภัยหลังจากน้ันได้เข้าไปดูพบว่ารถดับเพลิงได้
ทําหน้าที่ในการปิดถนนแล้วเปิดสัญญาณเตือนภัย  เพ่ือเตือนภัยพ่ีน้อง
ประชาชนที่มาบริเวณน้ัน  ไม่น่าเช่ือว่าแค่  10  นาที  ทําให้บ้านเรือน
พ่ีน้องประชาชนแถวน้ันได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก  เสาไฟฟ้าหัก  
และวัสดุกระจัดกระจายเต็มถนน  เมื่อเกิดไฟดับเจ้าหน้าที่รีบ
ประสานงานกับสํานักงานไฟฟ้าให้มาดําเนินการแก้ไข  หม้อแปลง
ไฟฟ้าขัดข้องเกิดระเบิดบริเวณแถวๆหน้าโลตัส  ไฟฟ้ามาด้วยความ
รวดเร็วในระหว่างน้ันเป็นเวลากลางคืนได้แค่ลงไปทําความเข้าใจกับพ่ี
น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหาย  และช่วยกันเก็บสิ่งของเท่าที่จะทํา
ได้การท่ีสํานักงานไฟฟ้าทําได้แค่มาตัดไฟฟ้า  เพ่ือไม่ให้ไฟรั่วเพ่ือที่จะ
ไม่ให้เกิดอันตรายกับพ่ีน้องประชาชนเพราะว่าเสาไฟฟ้าคักโค่น          
ในคืนน้ันทั้งคืนไฟไม่มาจนกระทั่งต่ืนเช้ารีบลงไปอีกคร้ังพร้อมกับ
เจ้าหน้าที่ของงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของเรา  และได้ลงไป
ช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนท่ีบ้านเรือนพังหลังคาเปิด  เสาไฟล้ม       
เก็บสิ่งของต่างๆ  เป็นการบรรเทาความเดือดร้อน  เสร็จแล้วเผอิญวันที่  
29  เมษายน  เป็นวันที่มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดที่
ศาลากลางและได้เข้าประชุมด้วยและได้รายงานถึงเร่ืองความเสียหาย
เหตุวาตภัยที่พ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลได้รับ  ซึ่งตอนน้ันเราตอบ
ไม่ได้ว่ามีก่ีรายยังอยู่ในระหว่างการสํารวจ  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
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ท่านได้รับทราบท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดและสํานักงานป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยได้รับทราบพร้อมกันทุกคนเตรียมการ  เพ่ือที่จะมา
บรรเทาเยี่ยวยาและเมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
พร้อมกับท่านนายกเหล่ากาชาดท่านได้นําสิ่งของมามอบและมีการมา
พูดทําความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องการชดเชยค่าเสียหายกับพ่ีน้อง
ประชาชนที่ได้ประสบกับวาตภัยในครั้งน้ัน  ในงานเทศบาลเจ้าหน้าที่
ของเราลงสํารวจความเสียหายมีบ้านใครได้รับความเสียหาย  ได้รับ
ความร่วมมือจากท่านประธานชุมชนทั้ง  5  ชุมชน  ว่าที่ไหนได้รับ
ความเสียหายแล้วเราได้ลงไปสํารวจถ่ายรูปเพ่ือที่จะนําข้อมูลเก่ียวกับ
เรื่องความเสียหายมาทําการเบิกค่าเสียหายหรือชดใช้ค่าเสียหายให้กับ
พ่ีน้องประชาชนต่อไป  ตามระเบียบที่ได้ดําเนินการเอาไว้  สรุปว่าจาก
เหตุวาตภัยที่ผ่านมามีพ่ีน้องประชาชนได้รับความเสียหายทั้งหมด  4  
ชุมชน  44  ครัวเรือน  เป็นชุมชนกสส.  24  ครัวเรือน  ชุมชนหนอง
ไชยวาน  2  ครัวเรือน  ชุมชนหนองผักแว่น  17  ครัวเรือน  ชุมชนสง
เปลือย  1  ครัวเรือน  รวมทั้งหมด  44  ครัวเรือนใน  4  ชุมชน      
เราสํารวจพบความเสียหายพร้อมกับบันทึกเอาไว้และดําเนินการต่อไป  
คือ  นําให้ช่างประเมินความเสียหายซึ่งตอนน้ีช่างได้ประเมินความ
เสียหายเป็นที่เรียบร้อย  ตามเร่ืองคร้ังท้ายเรื่องถูกส่งไปที่ว่าการอําเภอ
เมืองกาฬสินธ์ุให้ท่านนายอําเภอได้ตรวจสอบอีกครั้งหน่ึง  เพราะว่า
ตําบลกาฬสินธ์ุอยู่ในเขตอําเภอเมืองกาฬสินธ์ุทางท่านนายอําเภอเป็น
คณะกรรมการดูถึงเรื่องความเสียหายอีกครั้งหน่ึงและเสนอสํานักงาน
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  เราได้ดําเนินการมาเป็นที่เรียบร้อย       
แต่ได้รับทราบจากท่านประธานชุมชนว่าอาจจะยังมีผู้ที่ตกหล่นอยู่
เพราะว่าในช่วงที่เกิดเหตุไม่ได้อยู่บ้านเป็นข้าราชการท่ีไปทํางานอยู่ต่าง
อําเภอและไม่ได้กลับแต่พอกลับบ้านมาวันเสาร์ – อาทิตย์  แล้วมาเจอ
ความเสียหายมาแจ้งเพ่ิมเติม  ไม่เป็นไรในส่วนที่ได้รับความเสียหายก็
มาแจ้งกับเราได้แต่จะเป็นหลัง  เราจะทําเป็นล็อตแรก  44  ครัวเรือน  
4   ชุมชน  เราจะดําเนินการไปก่อน  ปฏิบัติเหมือนกันกับที่เกิดเหตุ
วาตภัยเมื่อครั้งไม่นานที่ผ่านมาที่ชุมชนดงปอ  ตอนนี้ที่ชุมชนดงปอ
เรียบร้อยทุกรายแล้ว  ซึ่งจะใช้นโยบายและแนวทางในการแก้ไขปัญหา
กับพ่ีน้องประชาชนเช่นกัน  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เรียนเชิญท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์ 
นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และท่านสมาชิก     

ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ดีนะครับที่ได้ช้ีแจงและอธิบายให้ทราบเกรงว่า
เงินของเทศบาลที่ต้ังเงินสํารองจ่ายไว้กลัวว่าจะไม่พอความเดือดร้อน
ของประชาชนคร้ังหลังสุดน้ีเดือดร้อนพอสมควรคร้ังก่อนเดือดร้อน
มากกว่าน้ีเป็นห่วงเพราะว่าความเดือดร้อนของประชาชนเร่ืองน้ีกดดัน
บอกว่าอยากจะได้ค่าเสียหายเยอะๆต้องดูความเสียหายของบ้านเรือน 
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 ก่อนคงไม่เกินหลังละ  33,000  บาท   ตามที่ประกาศไว้  พอใจใน
คําตอบและขอบคุณที่ท่านประธานสภาได้นํากระทู้ของกระผมบรรจุใน
ระเบียบการประชุม  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ต่อไปเป็นกระทู้ถามทั่วไป  เรียนเชิญท่านบุญเส็ง        
วิโรจน์รัตน์ 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก     
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  เรื่องที่  2  เรื่อง  กระผมและท่านสุรศักด์ิ  
เรืองศรีมั่น  ได้ไปดูการขุดลอกใช้รถทหาร รถแมคโคร และเรือ  2  ลํา  
กําลังขุดลอกช่วงซอยนํ้าทิพย์  2  ฝั่ง  ประชาชนร้องขอว่าอยากจะให้
ทาง เทศบาลออกไปดูแลเ ก่ียว กับท่อระบาย นํ้าทิ้ งของ ชุมชน            
ขอสอบถามว่างบประมาณของหน่วยงานใด  ทราบแต่ว่าเป็นเคร่ืองมือ
ของทหารมาขุดลอก  จะขุดลอกความยาวเท่าไร  จากจุดไหนถึงจุดไหน  
เทศบาลมีการประสานงานกับหน่วยงานที่มาทํางานอย่างไร  เรื่องที่  3  
เห็นมีการก่อสร้างพุทธมณฑลที่แก่งดอนกลางมีการตอกเข็มเป็นจํานวน
มากซึ่งกระผมพอทราบว่าเป็นงบจังหวัดที่จะก่อสร้างพุทธมณฑล
จังหวัด  สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองเป็นเจ้าของโครงการพร้อม
เทศบาล   ขอให้ ช้ีแจงให้สภาทราบด้วยว่าดําเ นินการอย่างไร  
งบประมาณเท่าใด   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ให้ท่านถามต่ออีกฉบับหน่ึงเป็นกระทู้ถามท่ัวไปเหมือนกัน 
นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล   ขอถามต่อไปเลยนะครับท่านประธานสภาเทศบาล

อนุญาตแล้ว  เรื่องที่  3  มีประชาชนร้องเรียนว่าบริเวณด้านหลังชุมชน
ดอนกลอย  ริมแก่งดอนกลาง  มีคนเอาศาลพระภูมิเก่านํามาทิ้งไว้เป็น
จํานวนมากเกรงว่าอนาคตจะเป็นที่ ต้ังศาลเก่า  ซึ่ งจะเป็นการ          
ไม่เหมาะสมสร้างปัญหาขึ้นในอนาคต  ขอสอบถามว่าท่านมีวิธีแก้ไข
ปัญหาอย่างไร  เป็นการถาวร  เรื่องที่  4  การแข่งขันกีฬาตลาดสด  
ทราบว่ามีการจัดงานอย่างย่ิงใหญ่  และมีการแข่งขันกีฬาหลาย
ประเภท  ขอสอบถามว่าใช้งบของเทศบาลหรือไม่  หากเป็นของ
เทศบาลใช้งบเท่าไร  ประชาชนถามมาว่าตลาดย่อยห้วยสีทน           
กุดยางสามัคคี  ตลาดหน้ารพช.  ทําไมไม่มีส่วนร่วม  เรื่องที่  5  
ประชาชนข่ีจักรยาน  รถเก่ง  ร้องเรียนมาว่าถนนในเขตเทศบาลบางจุด
ท รุ ด ตั ว ล ง   แ ล ะ เ กิ ด ร อ ย ต่ อ ถ นน   ทํ า ใ ห้ ส ะ ดุ ด ห ล า ย จุ ด                 
เช่น  ตลาดการเกษตรโดยรอบ  ถนนทุ่งศรีเมือง  และรอยต่อสามแยก      
แดงป้ายฯลฯ  ท่านจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร  ขอบคุณครับ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก              

ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี
เมืองกาฬสินธ์ุ  เก่ียวกับเรื่องรถแมคโครที่อยู่บนทุ่นลอยแล้วมาขุดลอก
ลํานํ้าปาวเรียนว่าเป็นเรื่องที่สืบเน่ืองมาจากเมื่อเดือนธันวาคมทาง
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุได้ร่วมมือกับกองกําลังรักษาความสงบจังหวัด
กาฬสินธ์ุ  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
กาฬสินธ์ุ   และส่วนราชการอ่ืนๆ  ได้ทํากิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา      
5  ธันวา  โดยเราได้ทําการรื้อผักตบชวา  รื้อพวกวัชพืชบริเวณหนอง
นํ้าสาธารณะคือกุดคล้าของชุมชนท่าสินค้ า   ในช่วง น้ันมีทาง          
ท่านพลตรี   นิตินัย  ภีมะโยธิน  ซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองกําลังรักษา
ความสงบจังหวัดกาฬสินธ์ุ  ท่านมาด้วยตนเองมาเปิดงานจากการที่ได้
พูดคุยกับท่านถึงกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการทําความสะอาด  การลอก
ผักตบชวา  ท่านบอกว่าเป็นนโยบายของคสช.  และได้สอบถามว่ายังมี
พ้ืนที่อ่ืนๆอีกหรือไม่  จึงตอบท่านว่าในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุของ
เรามีลํานํ้าปาวไหลผ่านเป็นระยะทาง  4.5  กิโล  ท่านบอกว่าดีเด๋ียว
ลองประสานงานกับทางสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพ่ือที่จะทําเรื่องไปที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
ซึ่ ง ในขณะ น้ันท่ านพลเอกดา ว์พงษ์   รัตนสุ วรรณ   ท่ าน เ ป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเป็น
นโยบายของคสช.ที่อยากทําความสะอาดและอํานวยความสะดวก
ป้องกันปัญหาต่างๆเก่ียวกับเรื่องลํานํ้าที่ไม่สะอาดและเกิดผักตบชวาจะ
เป็นปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องนํ้าไหล  นํ้าท่วม  นํ้าเน่า  หลังจากน้ัน
เทศบาลได้ประสานงานกับทางสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมไม่มั่นใจว่าจะได้รับเก่ียวกับเรื่องขุดลอกลํานํ้าปาวแบบที่ทํา
เรื่องไปหรือไม่  จนกระทั่งเมื่อเดือนธันวาคม  และมาจนกระทั่งต้น
เดือนเมษายนในช่วงต้นเดือนเมษายนมีทหาร  2  คน  มาที่สํานักการ
ช่างแล้วบอกว่าตอนน้ีจะนํารถแมคโครมาขุดลอกตามที่ได้ทําเร่ือง
ประสานไป  ผมบอกว่าถ้ามาแต่รถคงจะไม่สามารถท่ีจะขุดได้จะต้อง
เอาทุ่น  เรือ  เอาทุ่นเพ่ือที่จะให้รถแมคโครยืนอยู่บนทุ่นมาด้วย
เพราะว่า  2  ข้างทางของลํานํ้าปาวไม่สามารถที่จะไปยืนได้เป็นบางจุด  
และแขนของแมคโครแขนยาวไม่สามารถที่จะมาขุดลอกได้ถ้าหากว่าไป
ยืนอยู่บนฝั่ง  หลังจากที่ได้ประสานกันทางทหารกลับไปและไปเตรียม
เพ่ือที่จะได้มีเครื่องจักรมาทําการขุดและนัดมาว่าจะมาหลังสงกรานต์  
ผมจึงบอกว่าถ้าท่านจะมาหลังสงกรานต์  ในช่วงน้ีต้องขอหนังสือมา    
ไม่นานทางกองทหารช่างที่  11  ได้ทําหนังสือเข้ามาแล้วแจ้งบอกว่า
จะจัดกําลังพลและยุทโธปกรณ์ปฏิบัติขุดลอกคลองดังกล่าวในวันที่  
16  เมษายน  2558  เป็นต้นไปจนจบภารกิจ  ทางเทศบาลได้ต้ัง
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คณะทํางานขึ้นมาคณะหน่ึงให้ทางเจ้าหน้าที่ของเรา  2  ท่าน  คือ  
ช่างปัญญา  หมั่นผดุง  และจ่าเอกภราดร  เนตวงษ์  เป็นผู้ไปประสาน
กับทาง เจ้ าห น้ าที่ ทหาร   เ พ่ื อ อํ านวยความสะดวกในการที่               
รถแมคโครของทหารจะขุดลอกลํานํ้าปาวไปถึงส่วนไหนจะต้องไป
ประสานกับพ่ีน้องประชาชน  ซึ่งมีบ้านเรือน  2  ฝากฝั่งก่อนว่าทหาร
จะนํารถแมคโครมาขุดลอกเพ่ือทําความสะอาดให้กับทางพ่ีน้อง
ประชาชนให้กับทางเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ติดปัญหาอุปสรรคอะไรจะ
ได้ประสานงาน  2  ท่านน้ีลงไปเดินเท้าเริ่มต้ังแต่บริเวณสะพาน        
ลํานํ้าปาวข้างเจมส์รีสอร์ทยาวมาเร่ือยๆ  ตรงไหนที่พบบ้านเรือน
ประชาชนเจ้าหน้าที่ของเราจะลงไปทําความเข้าใจและแจ้งว่า           
รถแมคโครจะมาขุดลอกถ้าหากพ่ีน้องประชาชนท่านใดมีสิ่งปลูกสร้างที่
อยู่บริเวณท่ีจะทํางานถ้าหากเป็นไปได้อยากจะให้รื้อออกหรือไม่พ่ีน้อง
ประชาชนบางท่านอาศัยว่าใช้บริเวณริมฝั่งนํ้าทํากระชังเลี้ยงปลา  
หรือไม่ปลูกผักพืชสวนครัวเราประสานแล้วแจ้ง  ส่วนใหญ่จากการ
รายงานของช่างปัญญา  หมั่นผดุง  และจ่าเอกภราดร   เนตวงษ์  
กลับมารายงานบอกว่าพ่ีน้องประชาชนมีความพึงพอใจกับการทํางาน
ของกรมทหารช่างที่  11  อย่างมากทําด้วยความรวดเร็วใช้รถ  2  คัน  
ลงซ้ายลงขวา  ถ้าหากว่ามีมาทําด้วยความรวดเร็วไม่ช้า  เท่าที่เห็น
สะอาดขึ้นมาก  เป็นเก่ียวกับเร่ืองมีรถแมคโครมาขุดลอกลํานํ้าปาว  
สรุปแล้วขุดลอกในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  4.5  กิโลเท่าน้ันไม่ได้
ลงไปในเขตตําบลหลุบ  ตําบลลําพาน  ไม่ได้ล่วงเลยไปอยู่ในเขตเมือง
เท่าน้ัน  เรื่องที่  3  เก่ียวกับเร่ืองการก่อสร้างพุทธมณฑลเคยนําเรียน
ต่อที่ประชุมให้ทราบว่าเราอยากจะพัฒนาแก่งดอนกลางให้เป็นพุทธ
มณฑล  การเป็นพุทธมณฑลต้องมีการทําประชามติเก่ียวกับเรื่องทาง
มหามกุฎราชวิทยาลัยจะมาขอใช้พ้ืนที่บริเวณน้ีทําเป็นมหาวิทยาลัยแต่
มีการประชาคมและมีพ่ีน้องประชาชนคัดค้านทางอธิการบดี  ทางรอง
อธิการบดีท่านเห็นว่าถ้าหากว่ามีประชาชนคัดค้านการมาเป็น
มหาวิทยาลัยไม่เหมาะ  ท่านขอถอนคําร้องออกไป  ตอนน้ันทราบว่า
บริเวณแก่งดอนกลางบริเวณน้ีจะก่อสร้างพุทธมณฑล  แต่เน่ืองจากว่า
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุติดขัดในเรื่องงบประมาณที่จะมาดําเนินการ
ก่อสร้าง  ถ้าหากว่าไม่ดําเนินการก่อสร้างเลยจังหวัดกาฬสินธ์ุจะไม่มี
พุทธมณฑล  สําหรับการพัฒนาเมืองจะล่าช้าลงไป  พยายามนําเรื่องไป
ของบประมาณจากส่วนกลางโดยพึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหลายท่าน  
เ บ้ืองต้นประสานงานต้ังแต่ท่านผู้ ว่าราชการจังหวัดท่านวิโรจน์           
จิวะรังสรรค์  ตอนน้ันผมเข้ามาเป็นนายกเทศมนตรีใหม่ๆในปี  2554  
อยากจะพัฒนาแก่งดอนกลางให้เป็นพุทธมณฑลท่านได้อนุมัติเงิน
เรียกว่าเงินของจังหวัด  เงินงบบริหารบูรณาการของจังหวัดหรือ       
งบ กบจ .  ท่านอนุมั ติประมาณ  15,000,000  บาท ทําถนน        
แอสฟัลท์ติกท์รอบแก่งดอนกลาง ปีที่  2  ทําเรื่องเข้าไปบรรจุไว้ในแผน  
พอทําเร่ืองเข้าไปงบ กบจ.ทําแอสฟัลท์ติกท์จะเกี่ยวพันกับในส่วนของ
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สํานักงานทางหลวงชนบท  ท่านผู้ ว่าราชการจังหวัด  จึงนําเอา
งบประมาณไปลงที่สํานักงานทางหลวงชนบทแล้ว  ให้สํานักงานทาง
หลวงชนมาทําให้กับทางเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ในปีต่อมาได้บรรจุเข้า
แผนทุกปีๆ  ท่านผู้ว่าราชการให้งบประมาณ  15,000,000  บาท  
ในปีต่อมาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านสมศักด์ิ  สุวรรณสุจริต  ท่าน
อนุมัติเก่ียวกับการก่อสร้างลานเอนกประสงค์  ซึ่งในแผนผังทําไว้ว่า
เป็นที่จอดรถแต่ข้อเท็จจริงแล้ว  ถ้าหากว่าไม่มีงานเราจะใช้เป็นที่จอด
รถเฉพาะเวลาเราจัดงานปฏิบัติธรรมหรือจัดกิจกรรม  แต่ถ้าหากว่าไม่มี
งานบริ เวณน้ันจะเป็นลานเอนกประสงค์ให้ พ่ีน้องประชาชนไป             
ออกกําลังกายตอนน้ี  พ่ีน้องประชาชนไปใช้บริเวณน้ันจะเป็นลาน
เอนกประสงค์ให้พ่ีน้องประชาชนไปออกกําลังกาย  ตอนน้ีพ่ีน้อง
ประชาชนไปใช้บริเวณน้ัน  ทั้งว่ิง  ทั้งเดิน  ป่ันจักรยาน  และบางคนไป
แตะฟุตบอล  ตีแบดมินตัน  ถือว่าเป็นลานเอนกประสงค์  ประมาณ  
15,000,000  บาท  ในงบประมาณส่วนน้ีท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
ท่านนําไปลงที่สํานักงานจังหวัด  สํานักงานจังหวัดเป็นเจ้าภาพและทํา
การจัดซื้อจัดจ้าง  ตามระเบียบของทางราชการซึ่งเป็นงานของจังหวัด  
แต่ได้บรรจุทุกปีขอทุกปีเพ่ือบรรจุไว้ในแผนของจังหวัดกาฬสินธ์ุ
เก่ียวกับเร่ืองโครงการการก่อสร้างพุทธมณฑลพัฒนาแก่งดอนกลางให้
เป็นพุทธมณฑลพอปีต่อมาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านสุวิทย์  สุบงกฎ  
ท่านได้ให้ความเห็นชอบทําอีก  15,000,000  บาท  ทําฐานบริเวณ
ซึ่งจะเป็นฐานพระพุทธรูป  แต่เน่ืองจากว่างบประมาณจริงๆที่จะ
ก่อสร้างฐานพระพุทธรูปใช้ประมาณ  65,000,000  บาท  แต่ถ้าเงิน
งบประมาณจะไปเอาคนเดียวปีเดียว  65,000,000  บาท  ส่วน
ราชการ อ่ืนๆจะไม่ ไ ด้   ท่านผู้ ว่าราชการที่ผ่ านมาท่านให้ ปีละ  
15,000,000  บาท  ปีที่ผ่านมาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านสุวิทย์  
สุบงกฎ   ขออนุญาตเ อ่ยนามท่ านใ ห้   15,000,000  บาท  
เพราะฉะน้ันทําได้ในส่วนของฐานพระพุทธรูปครั้งน้ีทําได้แค่ถมดิน
บริเวณที่จะก่อสร้างเป็นฐานพระพุทธรูป  แล้วตอกเสาเข็มก่อสร้างฐาน
รากเสาตอม่อ  คานรับพ้ืนช้ัน  1  พร้อมถมดินภายในอาคารถึงระดับ
ขอบคานบน  และงานพ้ืนเอสเอสไอช้ัน  1  และงานเสาซี1  ซี1.1  ซี 
1.2  ถึงระดับรับพ้ืน  ช้ัน  2  งบประมาณค่าก่อสร้าง  12,400,000  
บาท  ดําเนินงานโดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธ์ุ  
ที่ว่างบประมาณ  12,400,000  บาท  อาจจะเป็นงบประมาณที่ต้ัง
ไว้วันที่ขอไปประมาณ  14,000,000 บาท  15,000,000  บาท  
คงจะเป็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและเป็นงบที่มีการดําเนินการอยู่ทุก
วันน้ีและปีต่อๆไปได้คุยกับทางท่านโยธาธิการและผังเมืองว่าถ้าจะเอาปี
ละ15,000,000  บาท  แล้วเมื่อไรจะเสร็จ  งบประมาณในการ
ปรับปรุงแก่งดอนกลางให้เป็นพุทธมณฑลจริงๆต้องใช้งบประมาณ  
200,000,000  บาท  ตามที่ได้เขียนแบบแปลนและประมาณ
ค่าใช้จ่ายเอาไว้  ดังน้ันในปี  2559  ทางสํานักงานโยธาธิการและ     
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ผังเมือง  จึงทําโครงการพัฒนาเมืองเข้าไปที่กระทรวงเพ่ือที่จะขอรับ
งบประมาณมาต่อเติมและทําให้เสร็จอีกจํานวน  110,000,000  
บาท  ตอนนี้อยู่ในระหว่างการรอการพิจารณาจากเบ้ืองบนว่าพุทธ
มณฑลของเราเหมาะสมอยู่ ในโครงการพัฒนาเมืองที่จะได้รับ
งบประมาณหรือไม่  นอกจากการก่อสร้างฐานพระพุทธรูปอีกไม่นานจะ
เห็นว่ามีการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์กว้างประมาณ  25  เมตร  
ยาวประมาณ  50  เมตร  ห้องนํ้าอีก  5  หลัง  อยู่ในบริเวณพุทธ
มณฑลแก่งดอนกลาง  ได้รับงบประมาณจากกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา  15,000,000  บาท  เน่ืองจากว่าไม่มีงบประมาณและมี
งบประมาณจํากัด  หน่วยงานไหนพอที่จัดสรรงบประมาณได้เข้าทาง
ของวัตถุประสงค์ของกระทรวงน้ัน  ได้ทําเรื่องไปขอรับงบประมาณ
ตลอด  และตอนน้ีงบประมาณ  15,000,000  บาท  ที่มาทําอาคาร
เอนกประสงค์ขนาดใหญ่และทําห้องนํ้า  5  หลัง  ผ่านมาที่สํานักงาน
การท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธ์ุแล้ว อยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัด
จ้างอีกไม่นานคงจะเห็นและถ้าหากได้ทําแบบน้ีทุกๆปีไปมีหน่วยงาน
ราชการอ่ืนๆ  เห็นความสําคัญในการสร้างพุทธมณฑลท่ีแก่งดอนกลาง  
คิดว่าความหวังที่เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุของเราจะมีพุทธมณฑลที่แก่ง
ดอนกลางคงไม่ไกลเกินไป  เป็นเรื่องที่ตอบกระทู้ทั้ง  3  เรื่อง         
ส่วนเรื่องกระทู้ต่อไปเก่ียวกับเรื่องหลังชุมชนดอนกลอยบริเวณริมแก่ง
ดอนกลางมีคนเอาศาลพระภูมิเก่าไปทิ้งเอาไว้  เบ้ืองต้นจริงๆบริเวณน้ัน
ไม่ใช่ที่ทิ้งของศาลพระภูมิ  เป็นทางหักข้อศอกแล้วมีการเกิดอุบัติเหตุ  
พอมีการเกิดอุบัติเหตุด้วยความเช่ือของชาวบ้าน  จึงนําเอาศาลพระภูมิ
ที่ทําด้วยไม้เต้ียๆหลังเดียวไปต้ังเอาไว้ พอไปต้ังเอาไว้เน่ืองจากเป็นไม้
นานเข้าๆเกิดชํารุดทรุดโทรมคนผ่านไปผ่านมาที่อยากจะทิ้งศาล      
พระภูมิเก่าบ้านของตนเองคงจะเห็นว่าไม่มีที่ทิ้งบริเวณน้ีคงจะเป็นที่ทิ้ง
ศาลพระภูมิคงจะคิดแบบน้ัน  ไม่ใช่เฉพาะบริเวณแก่งดอนกลางยังมี
พวกที่เห็นแก่ตัวนําขยะเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างไปทิ้ง  เคยนําเอากล้องทีวี
วงจรปิดไปจับ  ไม่สามารถท่ีจะจับได้  ตัวผมเองเคยไปเจออยู่ครั้งหน่ึง
และได้จดทะเบียนรถมาและได้ดําเนินการพวกที่นําขยะไปทิ้งบริเวณ
รอบแก่งดอนกลางเพราะความมักง่าย  เช่นกันคงเกิดจากความมักง่าย
และเอาศาลพระภูมิเก่าไปทิ้งตอนน้ีได้สั่งการไปแล้ว  พอสํานักงาน
สาธารณสุขฯว่างจะไปจัดการ  ตอนน้ีสํานักการช่างทําการเขียนป้ายว่า
ห้ามนําขยะมาทิ้งบริเวณน้ี  เรื่องต่อไปการแข่งขันกีฬาตลาดสด        
การแข่งขันกีฬาตลาดสดเป็นโครงการที่เทศบาลเราขอรับงบประมาณ
ในเทศบัญญั ติงบประมาณปี   2558  ต้ั งไ ว้   50,000  บาท            
ช่ือโครงการคือ  แข่งขันกีฬาชาวตลาดสัมพันธ์สมานฉันท์ประจําปี  
2558  ทั้งน้ีเน่ืองจากว่าทางกลุ่มแม่ค้าตลาดทุ่งนาทองได้เป็นผู้คิด
ริเริ่มเก่ียวกับเรื่องการแข่งขันกีฬาของชาวตลาดปีแรกแข่งขันกันเอง      
ปีที่  2  ตลาดทุ่งนาทองมาจัดการแข่งขันกีฬามาเชิญตลาดลาน  2   
และตลาดโต้รุ่งเข้าร่วมแข่งขันด้วย  พอมาปีที่  3  จากการที่ได้มา
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พูดคุยกันว่าตลาดทุ่งนาทองเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันไปแล้ว  และ
ตลาดลาน  1  ลาน  2  ของเราจะไม่มาเป็นเจ้าภาพในการจัดการ
แข่งขันหรืออย่างไร  จึงได้ต้ังงบประมาณแล้วทําโครงการขึ้นมาไว้  
50,000  บาท  และได้ดําเนินการมาที่เห็นงานย่ิงใหญ่เป็นเพราะว่า
ทางแม่ค้าเสียสละลงขันกันคนละเล็กคนละน้อยเพ่ือที่จะให้งานคึกคัก
และสนุกสนานเป็นตามที่ได้รับทราบมา  ที่บอกว่าทําไมชาวตลาดที่
อ่ืนๆหน้ากุดยางสามัคคี  ตลาดย่อยห้วยสีทน  ตลาดหน้า  โรงซ่อม
รพช.  ต้องเรียนว่าบริเวณที่ท่านพูดถึงไม่ใช่ตลาด  คําว่าตลาดตามคํา
จํากัดความแล้วจะต้องเป็นตลาดที่เทศบาลอนุญาตให้เป็นตลาดและ
เป็นสถานที่ที่ขายทั้งวันทั้งคืนแบบที่เห็นว่าเปิดขายตลอดไม่ได้ทําอย่าง
อ่ืน  แต่ตลาดส่วนที่ท่านพูดถึงเป็นเรื่องเป็นเขตผ่อนผันหาบเร่แผงลอย
ไม่ใช่คําจํากัดความของคําว่าตลาด  เพราะฉะนั้นในส่วนน้ีไม่ได้เข้า
โครงการทางเทศบาลที่ได้จัดขึ้น  และปีต่อไปเมื่อเห็นว่าเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์สมานฉันท์ปรองดองของชาวแม่ค้าในตลาดถ้าคิดว่า
กิจกรรมน้ีดีคงจะมีการทํากิจกรรมน้ีต่อเน่ืองกันไปทุกปี  โดยแบ่งกัน
เป็นเจ้าภาพ  เรื่องต่อไปเกี่ยวกับเรื่องประชาชนข่ีจักรยานยนต์รถเก่ง
บอกว่าถนนบางจุดทรุดตัวเรียนว่าถ้าช่วงไหนท่ีมีท่อระบายนํ้าที่อยู่
ด้านล่างและอยู่มานานอาจจะเป็นไปได้ว่าท่อระบายน้ําเกิดชํารุด  
แตกร้าวบริเวณรอยต่อและทําให้ดินที่อยู่ข้างบนหรือรอบๆท่อระบาย
นํ้าไหลเข้าไปในท่อระบายนํ้า  เมื่อดินไหลเข้าไปในท่อระบายนํ้าจะเกิด
โพรงอากาศระหว่างท่อระบายนํ้ากับทางถนนและเม่ือมีรถบรรทุกหนัก
ว่ิงเข้ามาอาจจะทําให้ถนนทรุดตัวและเป็นหลุมเป็นบ่ออย่างเช่นที่
ปรากฎเรื่องน้ีทางเราไม่ได้น่ิงนอนใจจะเป็นหมดทุกที่เป็นเยอะ  ดูว่าจุด
ไหนเกิดแล้วรีบไปแก้ไขโดยเฉพาะบริเวณทุ่งศรีเมือง  เมื่อเข้าไปดูดิน
เข้าไปอยู่ในท่อจํานวนมากได้นําเอาดินออก  เมื่อนําเอาดินออกได้ทํา
การซ่อมบริเวณรอยต่อเพ่ือไม่ให้รั่ว  หลังจากแก้ไขเสร็จแล้วเอาดิน
ลูกรังลงแล้วคืนผิวจราจร  แก้ไขปัญหาได้เร่งทําตลอดเวลาทางสํานัก
การช่างรายงานอยู่ตลอดเวลาถ้าว่างงานขึ้นมาจะไปซ่อมถนนแถวน้ี  
บริเวณรอยแยกแดงป้าย  เน่ืองจากว่าบริเวณรอยแยกแดงป้ายไม่มีท่อ
ระบายนํ้าเมื่อฝนตกลงมาหรือนํ้าใช้ของพ่ีน้องประชาชนขังอยู่บริเวณ
ถนนรถว่ิงผ่านไปผ่านมาจึงทําให้เกิดผิวจราจรถลอกไป  แต่ทางเราได้
ต้ังงบประมาณไว้เพ่ือที่จะทําเป็นถนนคสล.จากแดงป้ายและทําท่อ
ระบายนํ้าด้วย  รับเอามาจากเขตติดต่อกับตําบลหลุบจนกระทั่งมาถึงสี่
แยกแดงป้าย  จะได้ถนนคสล.ในปี  2558  เป็นแนวทางที่ทําการ
แก้ไขตลาดเกษตรโดยรอบสํานักการช่างจะลงไปแก้ไขให้เรื่อยๆ  คิดว่า
คงจะตอบกระทู้ได้ครบทุกข้อ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    เรียนเชิญท่านบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์   
นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก       

ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  พอเข้าใจในหลายจุดๆหลายอย่างๆท่ีได้อธิบาย
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มาพอดีเป็นห่วงเร่ืองที่  1  เรื่อง  ขุดลอก    ลํานํ้าปาวเห็นมีประชาชน
บุกรุกหลายครัวเรือน  ทางเทศบาลจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรว่าเขาได้บุกรุก
เห็นทหารเว้นช่องไว้และทางประชาชนยังไม่ได้รื้อบ้านหลายจุดฝาก
ท่านประธานว่าเราจะดําเนินการอย่างไรในการที่พ่ีน้องประชาชนบุกรุก
ลํานํ้าปาวและมีวิธีการที่จะเยียวยาอย่างไรให้กับผู้ที่บุกรุกเพราะว่าให้
ออกจากบริเวณดังกล่าวและมีค่าใช้จ่ายอย่างไรยังมีค่าเยียวยาให้ใน
อนาคตหรือไม่  เรื่องก่อสร้างพุทธมณฑลชัดเจนว่าเป็นงบงวดแรก  
12,400,000  บาท  เป็นจุดเริ่มต้นที่จะได้ก่อสร้างพุทธมณฑลต่อไป
ในอนาคตและเรื่องที่  3  เรื่อง  ศาลพระภูมิเก่าช้ีแจงแล้วมีวิธีการ
แก้ไขแล้ว  เรื่องกีฬาตลาดสดไม่ทราบว่าเป็นงานอะไรนึกว่าตลาดจัด
เองถามหลายคนว่าไม่ได้แจ้งสมาชิกได้ทราบ  ไม่ใช่ระเบียบแต่เป็น
มารยาทที่จะต้องให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบบ้างเพราะว่าสมาชิก
สภาเทศบาลจะได้มีส่วนร่วมในการที่จะไปร่วมงาน  ขอฝากท่าน
ประธานด้วยว่าถ้ามีการจัดงานขึ้นควรแจ้งให้สมาชิกทราบ  ประชาชน
ที่ขี่จักรยานในเขตเทศบาลชัดเจนว่าระหว่างรอยต่อต่างๆเพราะว่าเขา
ร้องเรียนมา  เมื่อร้องเรียนมาเราเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชน  
ส่วนไหนท่ีดีขอขอบคุณ  ส่วนไหนที่ไม่ดีควรปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น  
ขอบคุณครบั 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ท่านบุญเส็ง  คงพอใจในคําตอบแล้วนะครับ  ต่อไปเรียน
เชิญท่านนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  

นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก           

ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุ  ใคร่ขอเรียนถามท่านประธานสภาเก่ียวกับการ
บริหารงานของคณะผู้บริหาร  ดังต่อไปน้ี  1. ขอสอบถามเรื่องโรงเรียน
เทศบาล  4  แห่งใหม่ที่ถนนประดิษฐ์  1.1  อาคารเรียนสร้างเสร็จ
ตามสัญญาหรือไม่ตรวจรับส่งมอบหรือยัง  1.2  จะเปิดทําการเรียน
การสอนได้เมื่อไร  1.3  ช่วงน้ีอุปกรณ์พร้อมหรือยัง  1.4  มีแผน
รองรับในการย้ายโรงเรียนอย่างไร  2.  กระผมยังสงสัยการจัดเก็บขยะ
ของตลาดทุ่ งนาทอง   และตลาดการเกษตร   ขอสอบถามว่า           
2.1  ค่าจัดเก็บขยะทุ่งนาทองได้เท่าไร  2.2  ค่าจัดเก็บขยะตลาด
การเกษตรได้เท่าไร   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขออนุญาตข้อ  2.2  ไม่รับเป็นกระทู้เพราะมีการถามการ
ตอบมาแล้วในสมัยประชุมที่ผ่านมา  ท่านถามเฉพาะ  2.1   

นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล    ได้ครบั  ขอบคุณครบั  ขอให้นํากระทู้ของกระผมบรรจุ

ในวาระการประชุมด้วยและขอให้ฝ่ายบริหารได้ตอบ  ขอบคุณครับ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรง

เกียรติทุกท่าน  กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธ์ุ  เก่ียวกับเรื่องโรงเรียนขออนุญาตให้ทางผู้อํานวยการเป็นคน
ตอบว่าเรื่องน้ีได้เตรียมการมาอย่างไร  แต่การที่จะเปิดโรงเรียนได้อย่าง
ที่ทราบเดิมนักเรียนเราที่อยู่เทศบาล  4  มีอาคารเรียน  2  หลัง        
แต่พอเรามาก่อสร้างเบ้ืองต้นเราขอรับงบประมาณได้อาคารเรียน        
1  หลัง  และหอประชุม  1  หลัง  หอประชุมเป็นส่วนอาคาร
เอนกประสงค์  เพ่ือที่จะจัดกิจกรรมต่างๆ  แต่จํานวนนักเรียนถ้าหาก
ย้ายมากับอาคารเรียน  1  หลังไม่พอ  เมื่อมาจัดซื้อจัดจ้างมีปัญหาเปิด
ประกวดราคา 2 – 3  ครั้ง  ถึงได้ผู้รับจ้างเม่ือได้ผู้รับจ้างก็ทํางานไม่ได้
เสร็จตามกําหนดเพราะว่าช้าแล้วยังมาช้าอีก  แต่ยังดีที่ยังไม่สามารถ
เปิดได้ยังดีกว่าไม่ได้มา  พอปีต่อมาทําเร่ืองไปขอรับสนับสนุนอาคาร
เรียนมาอีก  1  หลัง  ตอนน้ีประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว  แล้วเมื่อเร็วๆน้ีได้ไปทําความสะอาดเพ่ือที่จะเตรียมพ้ืนที่ส่งมอบ
ให้กับผู้รับจ้างได้ทําการก่อสร้างอาคารเรียนอีก  1  หลัง  ถ้าได้อาคาร
เรียน  2  หลัง  ได้หอประชุม  ได้ห้องนํ้า  และมีอุปกรณ์อะไรต่างๆ  
ซึ่งได้ผ่านสภาแห่งน้ีในเทศบัญญัติงบประมาณปี  2558  คิดว่าน่าจะมี
ความพร้อมพอสมควร  แต่การท่ีจะพร้อมเก่ียวกับเรื่องแผนการย้าย
โรงเรียนเป็นภารกิจของสํานักการศึกษา  ซึ่งขออนุญาตท่านประสภา
เทศบาลให้ทางผู้อํานวยการสํานักการศึกษาหรือตัวแทนเป็นผู้อธิบาย
ว่าเตรียมการอย่างไร  เพราะเห็นว่าขยัน  มุ่งมั่นที่อยากจะไปอยู่
โรงเรียนใหม่  เพราะว่าสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนใหม่พ้ืนที่กว้างขวาง
กว่าเดิมคิดว่าพ่ีน้องประชาชน  ลูกหลานคงจะมีความสุข  กว้างขวาง
กว่าเดิมไม่เสี่ยงอันตรายว่าต้องข้ามถนน  มีรั้วรอบขอบชิด  ส่วน
เก่ียวกับเรื่องการจัดเก็บขยะขออนุญาตให้ฝ่ายสํานักการคลังซึ่งเป็นผู้
จัดเก็บอธิบายและตอบคําถาม  ขอบคุณครับ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เรียนเชิญผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล  4   
นางสุมิตรา  ภูผาลา  ผอ.โรงเรียนเทศบาล  4   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก             

ผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางสุมิตรา  ภูผาลา  ผู้ อํานวยการโรงเรียน      
เทศบาล  4  ขออนุญาตช้ีแจงกระทู้ของท่านนพดล  แก้วพูล  ในเร่ือง
ของโรงเรียนเทศบาล  4  วัดใต้โพธ์ิค้ํา  ตามที่ท่านได้ทราบแล้วว่าเรา
ย้ายไปอยู่ที่ศูนย์เครื่องจักรกล  ซึ่งมีเน้ือที่  4  ไร่เศษ  อาคารที่สร้างขึ้น
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เหล่าน้ันได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว  เป็นอาคารสีม่วงที่เป็นแบบคสล.
4/12  เมื่อวันที่  6  กุมภาพันธ์ุ  2558  ซึ่งสํานักการช่างได้มอบให้
ทางสํานักการศึกษาได้ดูแล  จากน้ันสํานักการศึกษาได้มอบให้โรงเรียน
เป็นผู้ดูแลทําความสะอาด  ซึ่งทางโรงเรียนตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี
ได้เรียนให้ท่านทราบแล้วว่าได้ไปดูแลส่งมอบเรียบร้อยแล้ว  และได้จัด
ครูและบุคลากรเข้าไปดูแลความสะอาดท่ัวๆไป  ในระดับหน่ึงแต่ยังไม่
เรียบร้อยเท่าที่ควรแต่ทางโรงเรียนได้จัดครูและบุคลากรตลอดทั้ง
นักการภารโรงดูแลเป็นส่วนหน่ึงแล้ว  ข้อ  1.2  ท่านถามว่าจะเปิดทํา
การเรียนการสอนเมื่อไร  ซึ่งเราได้วางแผนไว้แล้วว่าได้คุยกับผู้ปกครอง
นักเรียนว่าถ้าเสร็จในช่วงปี  2557  แล้วก็จะไป  ปี  2558  ยังไม่
เรียบร้อยแต่ทางเทศบาลได้ดําเนินการเรียบร้อย  คิดว่าในปี  2559  
เราคงจะได้ย้ายโรงเรียน  ข้อ  1.3  ช่วงน้ีอุปกรณ์พร้อมหรือยัง       
ยังเป็นข้อสงสัยอยู่ว่าช่วงน้ีอุปกรณ์น้ันคืออะไร  แต่ว่าทางโรงเรียนมี
วัสดุอุปกรณ์ในเร่ืองของเคร่ืองอํานวยความสะดวกและเรื่องสื่อ
เทคโนโลยีเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งได้ใช้งานอยู่ที่โรงเรียนเดิมไม่ว่าจะเป็นด้าน
ครุภัณฑ์  ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนเรามีไว้แล้ว  เมื่อจะทําการ
ย้ายโรงเรียนเราพร้อมที่จะดําเนินการจัดวัสดุอุปกรณ์ตรงนั้นไปลงที่
โรงเรียนแห่งใหม่  หรือเรื่องห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นห้องคอมพิวเตอร์  
ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ห้องวิทยาศาสตร์  เราพร้อมวางแผนไว้
เรียบร้อยแล้ว  นอกจากน้ันในเรื่องของครุภัณฑ์  โต๊ะเก้าอ้ีมีไว้พร้อม
แล้ว  ซึ่งในงบประมาณปี  2557  ทางเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุได้อนุมัติ
งบประมาณให้เรียบร้อยแล้ว  เรามีพร้อมที่จะดําเนินการ  และในปี  
2558  ได้บรรจุโครงการไว้หลายโครงการซึ่งได้ผ่านเทศบัญญัติ
เรียบร้อยแล้ว  กําลังดําเนินการอยู่ในเร่ืองของการก่อสร้างห้องส้วม
จํานวน  10  ที่  ซึ่งทราบว่าได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว  
โครงการก่อสร้างเสาธง  โครงการทําป้ายพร้อมทํารั้วได้ดําเนินการอยู่
แล้วทางเทศบาลได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้ว  โครงการจัดทําฐาน
พระพุทธรูปมีผู้ที่มีจิตศรัทธามอบให้ทางโรงเรียนได้ดําเนินการเสร็จ
เรี ยบร้ อยแ ล้ว   แ ต่ ว่ าสํ า นักการ ช่างตอน น้ี กํ าลั ง ดํ า เ นินการ                
ในงบประมาณ  2559  โรงเรียนได้เสนอขอโครงการเข้าไปในแผน  
ซึ่งตอนน้ีกําลังเตรียมการอยู่ว่าโรงเรียนจะทําอะไรตามที่ดิฉันกับคณะ
กับทางสํานักการศึกษาได้วางแผนกันว่า  1.  จะต้องมีการปรับภูมิทัศน์
ภายในโรงเรียนการปรับภูมิทัศน์คือจะทําอะไร  จะปลูกไม้ดอกไม้
ประดับ  ทําสวนหย่อม  การทําถนนคอนกรีต  หลังจากน้ันขออนุมัติ   
ทําแผนในการก่อสร้างโรงอาหาร  โครงการปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์  
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา  ห้องปฏิบัติการทาง
คอมพิวเตอร์  นอกจากน้ันมีโครงการปรับปรุงห้องธุรการการเงินและ
พัสดุ  โครงการเช่ือมต่ออาคาร  2  หลัง  เมื่อแล้วเสร็จและโครงการ
ต่อเติมห้องสมุด  การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ประจําห้องสมุด  และครุภัณฑ์
ในห้องปฏิบัติการทางภาษา  ซึ่งในปี  2559  เป็นแผนที่บรรจุอยู่ใน
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แผนสามปีและแผนประจําปีงบประมาณ  ซึ่งคงจะต้องขอการสนับสนุน
จากท่านสมาชิก  ซึ่งในปี  2559  ที่จะถึงน้ีในช่วงตุลาคมคงจะต้องขอ
การสนับสนุนจากท่านสมาชิกเทศบาลทุกท่านให้การสนับสนุนและดูแล
โรงเรียนเทศบาล  4  ขอบคุณค่ะ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    เรียนเชิญท่านนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  

นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก           
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุ  ถือว่าเป็นเรื่องที่ ดีที่มีแผนรองรับในการที่จะย้าย
โรงเรียนโดยเฉพาะเข้าใจในเร่ืองของการก่อสร้างตอนแรกทราบว่ามี
การก่อสร้างล่าช้าไม่เสร็จในช่วงแรกมีท่านสมาชิกท่านหน่ึงที่จําไม่ผิด  
ขอเอ่ยนามท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  ท่านได้เคยสอบถามในเรื่องของ
การชดเชยในการก่อสร้างล่าช้าไม่ทราบว่าเป็นอย่างไร  แต่ถึงอย่างไรก็
ตามขอเรียนว่าในช่วงที่ยังไม่ได้ย้ายโรงเรียนเราจะต้องดูแลไม่ว่าจะเป็น
ในเร่ืองความปลอดภัย  เรื่องความสะอาดที่ได้ผ่านไปเห็นมีความดีใจ    
มีการกระทํากันในช่วงน้ัน  แต่เมื่อเราทําแล้วในช่วงที่ยังไม่ได้เปิดทํา
การเรียนการสอนอยากจะฝากในเร่ืองของความปลอดภัยเพราะสถานที่
แห่งน้ีอยู่ในแหล่งของชุมชนเพราะฉะนั้นทุกวันน้ีผู้คนผ่านไปมามีทั้งดี
และไม่ดีเราไม่ทราบอยากจะให้ทางเทศบาลหรือทางสํานักการศึกษา
หรือโรงเรียนได้จัดคนลงไปเฝ้าอาคารในช่วงตอนกลางคืนบ้าง  อาจจะ
มีคนไปลักลอบทําสิ่งไม่ดีอาจจะไปเสพยาเสพติด  เกิดไม่ดับไฟเกิดไฟ
ไหม้หลายๆอย่างเป็นห่วง  นอกจากน้ันยังมีเหตุต่างๆเกิดขึ้นได้ขอฝาก
ในช่วงที่ยังไม่ได้ย้าย  แต่ถึงอย่างไรการจะย้ายโรงเรียนต้องมีความ
พร้อมเด็กของเราเป็นเด็กประถม  ถ้าสมมุติว่าย้ายไปแล้วสถานที่  
อุปกรณ์การเรียนการสอนอะไรไม่พร้อมเป็นปัญหา  โดยเฉพาะเด๋ียวน้ี
การจัดการเรียนการสอนห้องพิเศษต่างๆเยอะ  โดยเฉพาะห้อง      
ซาวด์แลปหรือห้องปฏิบัติการทางภาษาต้องใช้งบประมาณทั้งน้ัน         
ที่ท่านผู้อํานวยการได้เรียนว่าจะเข้าแผนในปี  2559  พวกผมยินดี
เพ่ืออนาคตของเทศบาลเรา  เพ่ือคุณภาพของบุคลากรของพลเมืองใน
เทศบาลเรายินดี  ขอบคุณครับ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เรียนเชิญผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้  
นางสาวสุนันทนา  สุเพ็งคําภา  ผอ.ส่วนพัฒนารายได้    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่าน

สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางสาวนันทนา  สุเพ็งคําภา  ผู้อํานวยการ
ส่วนพัฒนารายได้  ขออนุญาตตอบกระทู้ของท่านนพดล  แก้วพูล       
ที่ถามเก่ียวกับค่าชดเชยเก่ียวกับโรงเรียนเทศบาล  4  เราส่งมอบ
อาคารเมื่อวันที่  6  กุมภาพันธ์  2558  งานล่าช้ากว่ากําหนดการ
สัญญาจ้าง  23  วัน  ค่าปรับวันละ  9,384.24  บาท  รวมเป็นเงิน
ค่าปรับทั้งสิ้น  215,831  บาท  ส่วนเร่ืองค่ากําจัดขยะของตลาด     
ทุ่งนาทองทางสํานักการสาธารณสุขฯได้ประเมินปริมาณขยะและส่งให้
สํานักการคลังจัดเก็บตกเดือนละ  20,000  บาท  ปีหน่ึงจะได้เงิน
เฉพาะค่าขยะตลาดทุ่งนาทองเป็นเงิน  240,000  บาท  ขอบคุณค่ะ    
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    เรียนเชิญท่านนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  

นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก           
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุ  จริงแล้วท่านประธานสภาเทศบาลจะไม่รับเป็นกระทู้   
แต่ยังให้เกียรติตอบคือสงสัยว่า  โดยเฉพาะตลาดการเกษตรจริงแล้ว
รายละเอียดคร้ังก่อนที่มีรายงานการประชุมเป็นกระทู้ของท่านบุญเส็ง  
วิโรจน์รัตน์  อนุญาตเอ่ยนาม  เราได้เดือนละ  8,000  บาท  แต่ว่าเรา
เอาพนักงานของเราเข้าไปทําจํานวน  4  ท่าน   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    เรียนเชิญท่านกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล   
นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล      เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก    

ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ เมื่อสักครู่ผมเห็นว่าท่านประธานสภาเทศบาลได้
วินิจฉัยไว้แล้วว่าไม่รับเป็นกระทู้  เพราะว่ามีการตอบและถามไปแล้ว  
ขอให้ท่านประธานสภาเทศบาลพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    ท่านนพดล  แก้วพูล  อภิปรายเก่ียวกับตลาดทุ่งนาทองไม่
ต้องเอาตลาดการเกษตรมาเปรียบเทียบ  เรียนเชิญครับ 

นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก           
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุ  คือเมื่อเป็นอย่างน้ีแล้วมาดูที่ตลาดทุ่งนาทองค่าจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยเดือนละ  20,000  บาท  ของเรา  8,000  บาท  รู้สึกว่า
จะไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไร  ถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ทางฝ่ายบริหารลอง
ประเมินว่าจะขอเพ่ิมในเร่ืองของการทําความสะอาดในเรื่องของการ
เก็บขยะให้สะอาดเพ่ิมขึ้นได้หรือไม่  เพราะว่าถ้าเปรียบกันดูแล้ว  4  
คน  9,000  บาท  เป็น  36,000  บาท  ได้แค่  8,000  บาท  
ขาดทุน  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ท่านนพดล  คงพอใจในคําตอบแล้วนะครับ  ต่อไปเรียน
เชิญท่านธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล  

นายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน  กระผมนายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุ  ใคร่ขอเรียนถามท่านประธานสภาเก่ียวกับการ
บริหารงานของคณะผู้บริหาร  ดังต่อไปน้ี  1.  ทราบว่ามีการจัดซื้อผ้า
ห่มไว้ให้ ชุมชนต่างๆ  ที่ประสบภัยหนาวที่ผ่านมาหลายร้อยผืน         
ขอสอบถามว่า  1.1  ซื้อทั้งหมดก่ีผืน  1.2  ราคาผืนละเท่าไร        
1.3  ใช้งบประมาณการซื้อรวมเท่าไร  1.4  ใครเป็นเจ้าของโครงการน้ี
1.5  ผู้ใดประกวดราคาได้  2.  จากการเสนอข่าวของส่ือมวลชนสํานัก
ต่างๆ ปรากฏข่าวการตรวจสอบของ สตง. ซึ่งได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ  
การแจกผ้าห่มของ อปท. ทั้งกาฬสินธ์ุ  ปรากฎว่ามีการจัดซื้อสูงกว่า
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ราคาตลาดจริงและได้มี อปท. บางส่วนได้ทําการคืนเงินมาบ้างแล้ว 
อยากทราบว่าหน่ึงในน้ันมีเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุไหม  จึงขอให้ท่าน
ประธานสภาได้โปรดนํากระทู้ของกระผมบรรจุในวาระการประชุมด้วย 
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรง

เกียรติทุกท่าน  กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธ์ุ  คงจะจํากันได้ในช่วงฤดูหนาวของปีที่ผ่านมาปีน้ีหนาวมาก
หนาวนาน  พอเข้าสู่หน้าหนาวอากาศก็หนาวพ่ีน้องประชาชนจะถาม
จะได้รับผ้าห่มหรือไม่  ไปทางไหนชุมชนไหนก็จะได้รับการสอบถาม  
ซึ่งต้องตอบว่างบประมาณในการนี้ที่เราจะต้ังซื้อผ้าห่มกันหนาวจะ
ต้ังอยู่ในงบสํารองจ่าย  และถ้าอยู่เฉยๆอากาศหนาวขึ้นมาเราจะไปเบิก
เงินมาจัดซื้อจัดจ้างทําไม่ได้  ตามระเบียบแล้วจะดําเนินการจัดซื้อจัด
จ้างได้ต่อเมื่อมีการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติในจังหวัดที่เราอยู่  และ
การท่ีจะประกาศเป็นเขตภัยพิบัติน้ันจะต้องเป็นเง่ือนไขของสํานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธ์ุ  เราเป็นผู้นําเสนอให้
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ประกาศ  เมื่อประกาศแล้วเราถึงจะ
ดําเนินการขอจัดซื้อจัดจ้างเอางบประมาณที่มีอยู่มาแก้ไขปัญหา  ไม่ใช่
จะเป็นเฉพาะภัยหนาวอย่างเดียวการท่ีเราเบิกเงินมาจ่ายเกี่ยวกับ     
วาตภัยที่ผ่านมาทางจังหวัดต้องประกาศเป็นเขตภัยพิบัติเช่นกันเราถึง
เบิกเงินได้ แต่เผอิญว่าหนาวปีน้ีอากาศหนาวมากตามท่ีได้เรียนไปที่ไหน
มีแต่คนถาม  แต่จังหวัดเรายังไม่ได้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติเราไม่
สามารถที่จะเบิกเงินได้  ทางคณะผู้บริหารอยากจะแก้ไขปัญหาให้พ่ี
น้องประชาชนที่ได้รับเก่ียวกับเร่ืองความหนาวเราก็ประสานขอรับ
สนับสนุนจากภาคเอกชนมีหรือไม่  ปรากฏว่าได้รับจากเอกชนเป็นผ้าพี
ทีไอขนาดใหญ่  ได้ประมาณ  700  กว่าผืน  เมื่อได้มาจึงนํามา
ดําเนินการไปแจกจ่ายให้กับพ่ีน้องประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนเป็น
เบ้ืองต้นก่อน  ต่อมาได้ประสานขอผ้าห่มจากสํานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของท่านมีผ้าห่มตกค้างเหลือบ้างไหม  ถ้าเหลือขอ
ความกรุณาและไปประสานมา  ซึ่งได้รับมาส่วนหน่ึงจึงได้ดําเนินการ
แจกจ่ายไปเช่นกัน  ต่อมาจังหวัดเราได้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติเราก็ได้
ดําเนินการประชุมกันว่าเมื่อประกาศเป็นเขตภัยพิบัติแล้วสามารถที่จะ
นําเงินงบประมาณที่ต้ังไว้มาจัดซื้อ  ผ้าห่ม  เพ่ือที่จะนําลงไปมอบให้กับ
พ่ีน้องประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ  และได้มอบให้ทางสํานักการคลัง
เป็นผู้ทําการจัดซื้อจัดจ้าง  ซึ่งในการต้ังกระทู้ที่สอบถามมาขออนุญาต
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ท่านประธานสภามอบให้สํานักการคลังเป็นผู้ตอบซื้อเท่ากับจํานวน     
ที่เคยซื้อแล้วอีกส่วนหน่ึงทําเรื่องขอประสานไปที่องค์การบริหาร     
ส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุ  เพราะว่าท่านเคยเมตตามอบผ้าห่มให้ทุกปี         
และได้รับความเมตตามาในส่วนที่ได้มาได้มีการลงพ้ืนที่ไปมอบให้กับ    
พ่ี น้องประชาชนเองตามราย ช่ือที่ เ ก็บ เอาไ ว้ ว่ า เ ป็นผู้ ที่ ไ ด้ รั บ             
ความเดือดร้อน  ได้มอบให้กับทางประธานชุมชนลงไปเก็บรายละเอียด
ว่าใครที่ตกหล่นไม่ได้ผ้าห่มขอให้ประธานชุมชนใช้ดุจพินิจในการ    
มอบผ้าห่ม  แต่เมื่อมอบผ้าห่มแล้วจะต้องเก็บรายช่ือส่งให้กับทาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุ  คําถามข้อ  1.1  ถึง การเสนอ
ข่าวของสื่อมวลชนขออนุญาตให้เจ้าหน้าผู้ที่รับผิดชอบเป็นผู้ตอบ      
ขอบคุณครับ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เรียนเชิญผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้  
นางสาวสุนันทนา  สุเพ็งคําภา  ผอ.ส่วนพัฒนารายได้    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่าน

สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางสาวนันทนา  สุเพ็งคําภา  ผู้อํานวยการ
ส่วนพัฒนารายได้   1.1  ซื้อทั้งหมดก่ีผืน  ขอตอบว่า  1,500  ผืน  
1.2  ราคาผืนละเท่าไร  ขอตอบว่า  ราคาผืนละ  240  บาท            
1.3  ใช้งบประมาณการซื้อรวมเท่าไร  ขอตอบว่า  ใช้งบประมาณใน
การซื้อ  360,000  บาท  1.4  ใครเป็นเจ้าของโครงการน้ี  ขอตอบ
ว่าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  1.5  ผู้ใดประกวดราคาได้      
จัดซื้อโดยวิธีพิเศษซื้อจากร้านค้า  ซึ่งเป็นราคาโดยทั่วไปจากร้าน       
ดวงรัตน์  เป็นบุคคลธรรมดา  2.  จากการเสนอข่าวของสื่อมวลชน
สํานักต่างๆ ปรากฏข่าวการตรวจสอบของ สตง . ซึ่งได้ลงพ้ืนที่
ตรวจสอบ  การแจกผ้าห่มของ อปท. ทั้งกาฬสินธ์ุ  ปรากฎว่ามีการ
จัดซื้อสูงกว่าราคาตลาดจริงและได้มี อปท. บางส่วนได้ทําการคืนเงินมา
บ้างแล้ว อยากทราบว่าหน่ึงในน้ันมีเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุไหม         
ขอตอบว่า  สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้เข้าตรวจสอบการจัดซื้อผ้าห่ม
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุแต่เทศบาลฯ  เห็นว่าได้ดําเนินการจัดซื้อ    
จัดจ้างถูกต้องตามระเบียบ  และซื้อในวงเงินที่ไม่สูงกว่าราคามาตรฐาน      
จึง ยังไม่ ไ ด้รับหนังสือทักท้วงจาก  สํา นักงานตรวจเ งินแผ่นดิน       
ขอบคุณค่ะ  
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    เรียนเชิญท่านธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล  

นายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก       
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลแจก
เอกสาร  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    เอกสารอะไรครับ 

นายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล   ประกอบการอภิปรายเพ่ือที่จะได้เห็นภาพที่ชัดเจน 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    กระทู้ไม่ให้อภิปรายเมื่อถามตอบไม่เข้าใจข้อไหนให้ซักถาม    
ได้อีก 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ผมไม่อนุญาตเพราะว่าตอบตรงไปหมดแล้วเอกสารของท่าน
ดูแล้วสัญญาจ้างที่ท่านถามเหมือนกันเลย  

นายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล   เอกสารที่ได้คัดลอกมาจากสํานักการคลังมีสัญญาซื้อ
ขายอยู่  2   ฉบับ  ฉบับแรกเลขที่  118 / 2557  การจัดซื้อจัดจ้าง  
1,500  ผืน  รวมเป็นเงิน  352,500  บาท  ตกลงส่งมอบภายใน
วันที่  27  ธันวาคม  2556  ส่วนอีกฉบับหน่ึงเลขที่  102/58  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ท่านธนัทครับในระเบียบข้อบังคับเมื่อประธานไม่อนุญาต
แล้วท่านนําเอกสารมาอ่านไม่ได้  ผมไม่อนุญาตให้ท่านนําเอกสารมา
อ่านเพราะว่าในกระทู้ถามของท่านที่ท่านถามมาทุกข้อ  1.1  ถึง  1.5  
ตัวท่านผอ.ส่วนได้ตอบไปครบทุกข้อแล้ว  ส่วนที่ท่านจะเพ่ิมเติมในแต่
ละข้อที่ท่านไม่เข้าใจท่านสอบถามตรงนั้น  

นายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล     กําลังพูดถึงตรงที่ไม่เข้าใจ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ไม่ให้เอาเอกสารมาอ้าง 

นายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล  ถ้าไม่พูดจะรู้ได้ยังไงว่าจริงหรือไม่  2  ฉบับ          
ฉบับแรก  จัดซื้อจัดจ้างผ้าห่ม  1,500  ผืน  ของเดือนธันวาคม  ฉบับ
ที่สองส่งมอบเดือนมกราคม  รวมทั้งหมด  3,000  ผืน  ไม่ใช่  1,500  
ผืน  คือสงสัยถามในประเด็นที่สงสัย 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ถ้าแตกต่างแบบน้ันอนุญาตให้สอบถาม  ขอเรียนเชิญท่าน
นายกเทศมนตรี 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน  กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธ์ุ  เมื่อสักครู่ท่านพูดถึงปี  2556  แต่ปีที่ตอบกระทู้คือปี  
2557  ต่อปี  2558  เอกสารเมื่อปี  2556  ซื้อผ้าห่ม  1,500  ผืน  
ปี  2557  ซื้อผ้าห่ม  1,500  ผืน  ผมว่าสับสนแล้วนะครับ 
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นายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล   พอดีสํานักการคลังให้มา  2  ชุด   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    ท่านมีอะไรเพ่ิมเติมในข้อที่ท่านถาม  ท่านถามเพ่ิมเติม    
เข้ามา 

นายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล    ราคาผ้าห่มผืนละ  240  บาท  ได้ยินข่าวสํานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ว่าผ้าห่ม
ราคา  200  บาทเป็นปัญหา  ของเราผืนละ  240  บาท  น่าจะเป็น
ประเด็นจึงลงพ้ืนที่ไปที่ บ้านเสียว  จึงได้สอบถามราคาผ้าห่มกับ      
กลุ่มผ้าห่มแม่ทองคํา 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล     ท่านธนัทท่านจะถามเอาอะไรครับ  ท่านจะถามว่า
เทศบาลซื้อผ้าห่มในราคาที่สู งไปหรืออย่างไร  จะได้เ ชิญท่าน          
ผอ.ส่วนพัฒนารายได้  ว่าราคา  240  บาท  เป็นราคาอะไร 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เรียนเชิญผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้  
นางสาวสุนันทนา  สุเพ็งคําภา  ผอ.ส่วนพัฒนารายได้    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่าน

สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางสาวนันทนา  สุเพ็งคําภา  ผู้อํานวยการ
ส่วนพัฒนารายได้   เรามีประกาศของป้องกันบรรเทาสาธารณภัยไว้
เก่ียวกับคุณลักษณะกําหนดราคาของสิ่งของที่กําหนดไว้ในปี  2551  
ว่าซื้อผ้าห่มหรือว่าผ้านวมได้กําหนดคุณลักษณะเฉพาะคิดในราคา  
240  บาท  ว่า  1.  ผลิตจากใยฝ้ายหรือใยสังเคราะห์พร้อมกรอบหุ้ม
เป็นผ้าฝ้ายผสมโฟร์เรเอสเตอร์ลายเดียวกันตลอดทั้งผืน  หากต้องมีการ
ต่อผ้าห่มต้องทําด้วยฝีมือประณีตเรียบร้อยและให้ต้อผ้าได้ไม่เกิน      
ด้านละ  3  ช้ิน  2.  ขนาดของผ้าห่มนวมต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า  
140  เซนติเมตร  มคีวามยาวไม่น้อยกว่า  190  เซนติเมตร  การเย็บ
หุ้มริมผ้าต้องเรียบร้อยและประณีต  3.  นํ้าหนักของผ้าห่มนวมกรณี
ผลิตจากใยฝ้ายต้องมีนํ้าหนักไม่เกินกว่า  1.5  กิโลกรัม  กรณีผลิตจาก
ใยสังเคราะห์ต้องมีนํ้าหนักไม่น้อยกว่า  900  กรัม  ไม่รวมถึงผ้าบรรจุ
สิ่งของ  4.  ผ้าห่มนวมแต่ละผืนต้องบรรจุเรียบร้อยในถุงพลาสติก  
โดยบรรจุให้ได้ขนาดมาตรฐานเดียวกันคือบรรจุ  1  ผืนพับ  1  ถุง  
และ  10  ผืนพับ  1  ถุง  5.  ราคาผืนละไม่เกิน  240  บาท       
เป็นกําหนดที่เราได้จัดซื้อในราคา  240  บาท  ขอบคุณค่ะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ราคาไม่เกิน  240  บาท  เทศบาลเราซื้อเท่าไร         

นางสาวสุนันทนา  สุเพ็งคําภา  ผอ.ส่วนพัฒนารายได้   ซื้อในราคา  240  บาท   

นายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล    ผมขอพูดต่อพอดีคือตัวอย่างที่เราไปทราบมา 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เมื่อทางเจ้าหน้าที่ยืนยันว่า  1.  ซื้อจํานวน  1,500  ผืน  
2.  ซื้อในราคา  240  บาท  ซึ่งไม่เกินราคาที่สาธารณะป้องกันภัย



                                                                 - 23 - 
 

กําหนด  3.  ใช้งบประมาณ  360,000  บาท  4.  มีใครเป็นเจ้าของ
โครงการ  5.  ใครประมูลได้  ตอบตรงคําถามท่านแล้ว  ส่วนอุปกรณ์
อย่างอ่ืนเอกสารอย่างอ่ืนข่าวลือนอกเทศบาลผมไม่รับให้อภิปรายในที่
ประชุมแห่งน้ี  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เรียนเชิญท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล 

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก     
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ตามท่ีท่านธนัท  ได้อภิปรายเร่ืองกระทู้ถาม
ถูกต้องครับท่านให้ทางผอ.ส่วนพัฒนารายได้เป็นผู้ตอบ  ท่านตอบ
รายละเอียดเก่ียวกับผ้าห่มทําด้วยอะไรรายละเอียดต่างๆ  ท่านธนัท
กําลังอภิปราย  บังเอิญท่านธนัทมีข้อมูลไม่น่าจะเสียหายที่ท่านจะโชว์
ผ้าห่มตามที่จะตรงกับที่ท่านผอ .ส่วนพัฒนารายได้จะพูดหรือไม่        
เป็นแบบน้ีหรือไม่  น่าจะเป็นประโยชน์ต่อสภาแห่งน้ี  พ่ีน้องประชาชน
รับฟังได้ประโยชน์  แค่ท่านธนัทจะโชว์ผ้าห่มแล้วทางท่านผอ.ส่วน
พัฒนารายได้พูดขึ้นมาก่อนว่าผ้าห่มขนาดนี้ยาวเท่าน้ี  พอดีท่านธนัท
ถือผ้าห่มมา  ท่านประธานน่าจะใจกว้างเพราะว่าท่านผอ.ส่วนพัฒนา
รายได้เป็นคนอภิปราย 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    พอแล้วครับวินิจฉัยได้แล้ว 

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล    รู้สึกว่าท่านจะใจแคบ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    ไม่ใจแคบครับ  ทําตามระเบียบ 
นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล    อภิปรายอยู่ในประเด็น 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ประเด็นเรื่องอะไร 

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล     ประเด็นเรื่องผ้าห่ม 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   คือท่านนําข่าวลือข้างนอกมาอภิปราย 

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล     ไม่ใช่ท่านธนัทนําเอกสารมา 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   คือไม่อนุญาตแล้ว  เอกสารจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลคัดลอก   
ให้แล้ว 

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล     แล้วที่ผอ.ส่วนพัฒนารายได้พูดเรื่องคุณสมบัติ
ของผ้าห่มเป็นอย่างไรให้เราหลับตานึกภาพเหรออย่างไรครับ  เขามี
ภาพให้ดูท่านต้องขอบคุณเขาสิครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    ผมไม่อนุญาตไปแล้วครับ  ท่านธนัทท่านอภิปราย         
ข้อซักถามอ่ืนที่ท่านจะเพิ่มเติมแต่เอกสารซึ่งเป็นข่าวลือภายนอก        
เป็นเอกสารภายนอกผมไม่อนุญาต  เรียนเชิญท่านธนัท  จิตรลดานนท์ 
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นายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล    ผ้าห่มที่ท่านแจกซื้อมาเหมือนกัน  ท่านซื้อทั้งหมด  
1,500  ผืน  ราคาผืนละ  240  บาท  น้ีนะครับที่ท่านซื้อมา  ผมซื้อ
มา    10  ผืน  ครั้งแรกไปซื้อแค่  1  ผืน  ผมได้ถามราคาเท่าไรทาง
ร้านค้าบอกว่าราคาผืนละ  240  บาท  ผมจึงถามว่าผืนหน่ึง  ราคา  
240  บาท   ถ้าซื้อผ้าห่มจํานวนมากกว่า น้ีจะลดราคาหรือไม่         
ทางร้านค้าจึงถามว่าจะซื้อจํานวนก่ีผืน  ผมจึงคิดว่าถ้าเราซื้อตามที่
เทศบาลซื้อหรือหน่วยงานอื่นซื้อจํานวน  1,500  ผืน  คงเป็นไปไม่ได้
ว่าเราจะมีปัญญาในการซื้อเพราะฉะน้ันผมจึงบอกว่าซื้อผ้าห่มแค่
จํานวน  10  ผืน 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    ขออนุญาตนิดหน่ึง  ไม่อนุญาตให้ท่านเอาผ้าห่มมา
อภิปรายไม่ต้องเอาเอกสารหรืออุปกรณ์อ่ืนมาประกอบ  ผมไม่ทราบว่า
ท่านซื้อมาจากไหน  ไม่อนุญาตเป็นข่าวข้างนอก  ให้อภิปรายเกี่ยวกับ
เทศบาล  ไม่มีอะไรวินิจฉัยแล้ว  ประท้วงท่านต้องย่ืนขึ้นยกมือครับ  
ประท้วงเร่ืองอะไรครับ 

นายต่อชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล     ผมมิอาจประท้วงท่านประธาน  เพียงแต่ว่าการย่ืน
กระทู้ถามของท่านสมาชิกสภาเทศบาลเป็นช่องทางหน่ึงในการทําหน้า
ตรวจสอบการทํางานของผู้บริหาร  ท่านธนัท  จิตรลดานนท์  ท่านได้
ย่ืนกระทู้ถามเมื่อท่านยังสงสัยยังติดใจอยู่ท่านมีสิทธ์ิในการถามกระทู้
ต่อได้  ในสิ่งที่ท่านกําลังนํามาแสดงเก่ียวเนื่องกับกระทู้ของท่าน            
ให้สมาชิกได้มีโอกาสได้ทําหน้าที่ด้วย  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ท่านธนัทไปซื้อผ้าห่มมาเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านจะเป็น
คุณลักษณะเดียวกันกับที่ทางเทศบาลซ้ือมาหรือไม่เราไม่รับรอง       
ส่วนท่านจะอภิปรายเก่ียวกับราคาสูงหรือตํ่าไปอนุญาตให้อภิปราย     
แต่ไม่อนุญาตให้นําผ้าห่มขึ้นมาอภิปรายประกอบ  เรียนเชิญท่านธนัท  
จิตรลดานนท์ 

นายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล    ซื้อผ้าห่มมาจํานวน  10  ผืน  ร้านค้าจึงคิดราคาผืน
ละ  135  บาท  ซึ่งผ้าห่มจํานวน  10  ผืน   ซื้อได้ในราคาผืนละ  
135  บาท  มองแล้วกับที่ไปเทียบกับตัวอย่างที่นํามาช้ีแจงของผมยาว
กว่า 10 – 15  ซม.  จึงวิเคราะห์ว่าถ้าเป็นรุ่นเดียวกับที่แจกไปน่าจะ
ตํ่ากว่าราคาผืนละ  135  บาท  คําว่าตํ่ากว่า  135  บาท  ไม่ต้องคิด
มากคิดแค่เรทนี้พอเรทท่ีมีเอกสารเก็บเงินของกลุ่มแม่บ้านต่างกันอยู่  
105  บาท  จึงมองว่าผ้าห่มจํานวน  1,500  ผืน  เงินต่างกันอยู่   
150,000 , 160,000  บาท  มองว่าทําไมถึงต่างทั้งที่ผมซื้อแค่
จํานวน  10  ผืน  จํานวนเงินยังต่าง  ผ้าห่มจํานวน  1,500  ผืน        
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ย่ิงเห็นภาพชัดว่ามีเงินต่างไป  100,000  กว่าบาท  ถ้ามองในเรท    
ราคาที่ผมซื้อผ้าห่มจํานวน  1,500  ผืน  ลองเอา  1,500  ผืน       
คูณ  135  บาท  ไม่ใช่ผืนละ  240  บาท  จึงเห็นว่าต่างเยอะเรื่องน้ี
เป็นเรื่องความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนเงินก้อนน้ีถ้ามาซื้อในราคา
น้ีตามท่ัวไป  ผมไม่ได้ไปกดราคาอะไรจากร้านค้าถ้าซื้อในเรทนี้จะได้
ปริมาณมากกว่า  1,500  ผืน  อีกเกือบเท่าตัว  น่าจะเป็นประโยชน์
เพราะเร่ืองน้ีเป็นความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน  จึงสงสัยว่าถ้า
เราไม่เพ่ิมปริมาณยังยืนยันที่ซื้อในจํานวน  1,500  ผืน  เกรงว่าจะ
ประหยัดเงินได้  100,000  กว่าบาท  ไม่ทราบว่าเงิน  100,000  
กว่าบาทต่างกันเพราะอะไร  จึงได้สอบถามว่าการจัดซื้อจัดจ้างผ้าห่ม
ครั้งน้ีมีความต่างกัน  ถึงถูกต้องตามระเบียบจริง  ถูกต้องต้องตาม
คุณลักษณะที่กําหนดจริง  ไม่เถียงในประเด็นน้ี  ถ้าเรามองว่าถ้าแต่ละ
คนไปซื้อเขาต้องมาเปรียบเทียบในราคาเหมือนกัน  เมื่อเปรียบเทียบจะ
เห็นความต่างคุณซื้อแพงเราซื้อถูกจะเป็นในลักษณะน้ี  เป็นประโยชน์ที่
ต้องดูแลรักษา  ผมทําหน้าที่ของผมไปดูแล้วว่ามีความต่างเยอะไม่ใช่ว่า
ต่างน้อย  ขนาดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราคาผ้าห่มผืนละ  
200  บาท  ยังมีปัญหาของเทศบาลเราผ้าห่มราคาผืนละ  240  บาท  
น่าจะมีปัญหา  เป็นห่วงเพราะว่าอย่าลืมว่าหน่วยงานเราได้ถ้วย       
ธรรมาภิบาลมาจํานวนมากมีสโลแกนที่ว่าเมืองน่าอยู่  คู่ธรรมาภิบาล  
อย่างน้อยช่วยผลักดันรางวัลหลายตัวช่วยพูดอะไรต่างๆ  ถ้าท่านจะ
ไม่ให้พูดเลยน่าจะมีอะไรที่น่าสงสัยถ้าท่านปิดก้ันเรื่องต่างๆ  ไม่ให้พูด
สมาชิกทุกท่านท่านรู้แก่ใจว่าพูดอะไร  ประชาชนท่ีฟังเสียงตามสายก็
ต้องรู้ว่าหมายถึงอะไร  เพราะฉะน้ันย่ิงปิดก้ันย่ิงเป็นปัญหาถูกหรือไม่  
ถ้าคนเราไม่ทําอะไรผิดเปิดเผยได้  100  เปอร์เซ็นต์  เพราะไม่มีอะไร
ต้องปิดก้ัน  ผมไม่ได้ป้ันแต่งข้อมูลถ้าท่านประธานสภาคิดว่าไปซื้อมา
จากไหนใครสงสัยไปกับผมเย็นน้ีได้ให้ประธานเลือกเลยบ้านหลังไหนก็
ได้ที่บ้านเสียวให้ประธานสภาเลือกไม่จําเป็นที่ผมต้องเลือก  ราคาไม่
แพง  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี     

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก             
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี
เมืองกาฬสินธ์ุ  ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านธนัท  
จิตรลดานนท์  ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อผ้าห่มของเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  แต่ในห้วงเวลาที่ซื้อผ้าห่มฝากสักเล็กน้อยว่าในห้วงเวลาที่ซื้อ
Demand and Supply  ราคาแตกต่างกันไปได้ไม่ได้แก้ตัวให้ใคร          
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ถ้าหากว่าเป็นอย่างน้ีจริงไม่ยาก  ต้ังคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
เพ่ือที่จะหาดูว่าการซื้อผ้าห่มของเทศบาลที่ ดําเนินการไปแล้วมี
ข้อบกพร่องอย่างไร  เพราะฉะน้ันเรียนต่อสภาแห่งน้ี ว่าจะต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างผ้าห่ม      
ในครั้งน้ี  คิดว่าจะดําเนินการด้วยความถูกต้อง  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    ท่านธนัทคงพอใจในคําตอบแล้ว  ต่อไปเรียนเชิญท่าน   
กมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล 

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก    

ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุใคร่ขอเรียนถามท่านประธานสภาเก่ียวกับการ
บริหารงานของคณะผู้บริหาร  ดังต่อไปน้ี  เรื่องน้ีเป็นเรื่องเร่งด่วน
เพราะประชาชนเดือดร้อนมากจริงๆ เพราะต่อไปก็จะเข้าฤดูฝน
เน่ืองจากถนนอนรรฆนาคหลังจากการทําโครงการบ่อบําบัดนํ้าเสียเป็น
ต้นมาถนนเส้นน้ีก็ชํารุดทรุดโทรม มาตลอดแม้กระทั่งปัจจุบันถนนทรุด
เป็นหลุมเป็นเนิน  ทําให้พ่ีน้องประชาชนที่ใช้ถนนเส้นน้ีต่างได้รับความ
ลําบากเป็นอย่างมาก  1.  เกิดจากสาเหตุอะไร  2.  มีวิธีการแก้ปัญหา
อย่างไร  และถนนอีกเส้นหน่ึงคือถนนทุ่งศรีเมืองจากแยกป่าไม้ไปถึง
สามแยกอภัย  บริเวณขอบบ่อพักทรุดลงอย่างมาก  ผิวถนนทรุดลง  
ทําให้การสัญจรไปมาต้องลําบาก  การใช้ถนนต้องระมัดระวังเป็นอย่าง
มาก  ขอถามว่า  1.  เกิดจากสาเหตุอะไร  2.  มีวิธีการแก้ปัญหา
อย่างไร  จึงขอให้ท่านประธานสภาได้โปรดนํากระทู้ของกระผมบรรจุ
ในวาระการประชุมด้วย  ส่วนถนนทุ่งศรีเมืองท่านผู้บริหารได้นําเรียน
ไปในกระทู้ท่านบุญเส็งอาจจะซ้ํากัน  เหลือแต่ถนนอนรรฆนาค  
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี   

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก              
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี
เมืองกาฬสินธ์ุ  เก่ียวกับเร่ืองถนนอนรรฆนาคเรียนว่าได้มีการวางท่อ
บําบัดนํ้าเสียใต้ดิน  ซึ่งอยู่บริเวณที่ เป็นถนนมีความลึกประมาณ         
5  เมตร  ตามระดับความลาดเอียงของพื้นที่   พ้ืนที่ของถนน           
อนรรฆนาคเมื่อมีการขุดลึกๆจะเจอนํ้าน้ันเป็นปัญหาต้ังแต่ตอนที่
ดําเนินการก่อสร้าง  ขุดเอาไว้คืนหน่ึงต่ืนเช้าขึ้นมานํ้าเต็มไม่สามารถที่
จะดําเนินการได้ต้องสูบนํ้าออกแล้วถึงมาเทดินและวางท่อระบบบําบัด
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นํ้าเสีย  หลังจากที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ปรากฏว่ามีการทรุดตัว     
ของถนน  เมื่อมีการทรุดตัวของถนนทางผู้รับเหมาได้ดําเนินการ
รับผิดชอบได้ลงไปดูว่าถนนที่ทรุดเกิดจากอะไร  พบว่ารอยเช่ือมต่อของ
ท่อแต่ละท่อเกิดรั่ว  เมื่อนํ้าเข้าไปขังอาจจะเกิดแรงดันและฉีกนํ้าออก
จากรอยแตก  เมื่อฉีกออกจากรอยแตกจะไปโดนกับพวกทราย  ซึ่งเป็น
ดินอยู่บริเวณน้ันจํานวนมากให้ละลายเวลาน้ําถูกนําออกไปบําบัดนํ้า
เสียแล้วท่อจะกลายเป็นท่อโล่ง  เมื่อเป็นท่อโล่งทรายท่ีเปียกนํ้าจะไหล
เข้ามาแทนที่ในช่องอากาศท่ีอยู่ในท่อ  เมื่อลงไปดูพบว่ามีทรายจํานวน
มากจึงได้สูบเอาทรายที่อยู่ในท่อออกมาทิ้งเป็นจํานวนมาก หลังจากที่
เอาทรายออกแล้วได้ทําการซ่อมภายในท่อ  เพ่ือไม่ให้ดินไหลเข้าไปอีก  
ทําอยู่หลายครั้ง   ครั้งแรกเท่าที่ทราบจากสํานักการช่างช่วงที่ทํากัน
แ รกๆ ยั ง ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ นนายก เทศมนตรี   แ ต่พอ ไ ด้ กลั บม า เ ป็ น
นายกเทศมนตรียังไม่เลิกทรุด  จึงได้ดําเนินการให้ลงไปดูอีกผลสุดท้าย
เมื่อปี  2554  ผู้รับเหมาได้ดําเนินการแก้ไขให้ยาวตลอดจากรายงาน
ผลครั้งสุดท้ายไม่รั่วเมื่อท่อไม่รั่วถนนก็ไม่ทรุดอีก  แต่ทรุดอยู่แล้วไม่ได้
ทรุดเ พ่ิมเมื่อมีรอยแตกรอยชํารุดที่ ไ ด้ เรียนไปแล้วได้ให้ ช่างไป
ดําเนินการไปซ่อมน้ันเป็นโครงการระยะสั้น  ซ่อมไปในจุดที่พบว่ามีรอย
แตกรอยร้าวและในโครงการระยะยาวได้ดําเนินการไปแล้วคือไปขอรับ
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นงบเฉพาะ
กิจจํานวน   20,000,000  บาท   เ พ่ือที่ เอามาทําผิวจราจร          
แอสฟัลท์ติกท์ตลอดถนนอนรรฆนาค  ตอนน้ีส่งโครงการไปต้ังแต่เมื่อปี
ที่ แ ล้ ว  รอ ฟั งอ ยู่ ว่ า ใ น ปี งบประมาณ   2559   ใ นส่ วนของ             
ถนนแอสฟัลท์ติกท์ ถนนอนรรฆนาคจะได้รับงบประมาณมาหรือไม่  
เรียนต่อที่ประชุม  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล     เรียนเชิญท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล 

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก       
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ตามที่ท่านผู้บริหารได้ให้เกียรติตอบกระทู้      
ในเบ้ืองต้นเข้าใจกันอยู่แล้วว่าท่านแก้ไขและซ่อมแซมมาตลอด  ต้ังแต่
ทําบ่อบําบัดนํ้าเสีย ต้ังแต่ลงท่อระยะยาวเ ร่ิมมี ปัญหามาตลอด         
ถนนทรุด  และซ่อมตลอดช่วงที่ผู้รับเหมายังประกันอยู่มาดูให้ถูกต้อง  
พอผ่านไปแล้วถนนทรุดอีกตรงน้ีที่ได้ต้ังข้อสงสัยและต้ังคําถามในกระทู้
จริงๆแล้วไม่อยากจะกระทู้ถามในเรื่องน้ีแต่รอแล้วรออีกว่าจะแก้ไข
ปัญหากันอย่างไร  นับวันถนนย่ิงทรุด  ถนนอนรรฆนาคเด๋ียวน้ีถ้ารถที่
โหลดเต้ียถ้าเอาล้อหน้าลงจะเป็นไปไม่รู้ก่ีคันเพราะว่าหลุมใหญ่มาก  
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ปัญหามีขึ้นมาทุกวัน  จึงได้ต้ังกระทู้ถามและต้ังข้อสังเกตว่าในเมื่อเรา
ต้องทําลึกและต้องเจอนํ้าพอเราเจอปัญหาแล้วยังจะสร้างไปทั้งที่พบ
ปัญหาแล้ว  ต้ังข้อสังเกตย้อนหลังไปทําไมไม่แก้ตรงน้ันก่อนผม
ยกตัวอย่างท่านประธานไปขอนแก่นซ้ายมือเป็นคลองแต่ก่อน       
คลองเส้นน้ีจะทะลุออกไปถึงบึงแก่งนคร  แล้วตอนน้ีปากทางตรงนั้นจะ
เป็นร้านจ้ิมจุ่มเป็นคลองน้ําใหญ่  ตอนน้ีถนนเขาสวยเขาถมคลอง      
เขาทําได้  แต่ของเราเป็นถนนที่ยาวและสวยที่สุดของเทศบาลแต่ก่อน          
แต่ตอนนี้เสียหายมากรอว่าจะมีวิธีแก้ไขระยะยาวอย่างไร  แต่ดูแล้วมี
การแก้ไขเฉพาะหน้าคือตรงไหนยุบนําเอายางมะตอยมาเททับเอา
คอนกรีตไปราดทับน้ีคือการแก้ไขปัญหาแต่ไม่ย่ังยืน  จนมีความคิดว่า
ทําไมเอาส่วนกลางข้ึนมาดูว่าสาเหตุจริงๆเป็นอะไรอย่างไรในการ
ก่อสร้างถนน  มีปัญหาอะไรอย่างไรให้เข้ามาศึกษาเพราะที่ผ่านมาถ้าไม่
มีกระทู้ถามย่ิงจะหนักเข้าไปทุกวัน  ตามท่ีท่านจะได้งบประมาณ 
20,000,000  บาท  มาทําผิวถนนให้สวยงามแต่ข้างล่างทรุดลง  
อยากให้แก้ปัญหาให้ตรงจุดให้ถาวรควรจะของบมารื้อข้างล่างใหม่  
ท่านทําผิวถนนทรุดอีกหรือผู้รับเหมา  ยกตัวอย่างอําเภอบัวขาว        
อ่านหนังสือพิมพ์เดลินิวส์เมื่อวานชาวบ้านออกมาเดินขบวนพร้อม
ผู้รับเหมาหลักฐานอยู่ในน้ีถ้าท่านหาว่ากล่าวลอย  ชาวบ้านทนไม่ไหว
เขาอาจจะร้องเรียนทางเทศบาลแล้วทางเทศบาลบอกว่าทางผู้รับเหมา
อย่างน้ันอย่างน้ีอยู่  เขาเดินขบวนฟ้องร้องผู้รับเหมาร้องไปเยอะร้องไป
ที่อปท.  สตง.  เด๋ียวท่านไม่ให้ผมโชว์อีกผมจึงพูดเขาไม่ได้ฟ้องเทศบาล  
จึงได้ข้อคิดว่าหรือเราจะลองมันเป็นที่น่าอนาถใจ  เด๋ียวน้ีชาวบ้านเขา
เรียกถนนอเนจอนาถใจหนักหนาสาหัสจริงๆครับท่านประธานสภา  
อยากให้หยิบตรงน้ีขึ้นมาแก้ไขแล้วท่านจะได้รับเสียงปรบมือแต่ตอนน้ี
อยู่ในข่ายของการปล่อยทิ้ง  ตรงไหนชํารุดแล้วไปแก้ไข  ไม่ถึงอาทิตย์
ชํารุดอีก  ฝากท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่าจะทํา
อย่างไรก็ได้ให้เป็นเรื่องเร่งด่วนแก้ไขปัญหาถนนอนรรฆนาคให้กลับมา
เป็นถนนที่สวยงามอีกสักคร้ัง  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี   

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก               
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ฟังท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ต้ังกระทู้เมื่อสักครู่
ค งจะคิ ด ว่ าทางคณะผู้ บริ หารพบเห็น ปัญหาแล้ ว ไม่ทํ าอะไร                
ที่ทําเพราะว่าเขาต้ังกระทู้ไม่ใช่แก้ไขมานานแล้ว  แต่ก่อนจริงๆถนน
อนรรฆนาคคิดจะแก้ไขตอนที่มาเป็นนายกเทศมนตรีปี  2554          
ได้ตอบในกระทู้อธิบายไปแล้วว่าเมื่อรั่วได้ให้ผู้รับเหมาเขามาสูบทราย
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ออกแล้ว  ปี  2554  หมดประกันของผู้รับเหมายังมาทําให้  สํารวจ
ครั้งสุดท้ายไม่รั่วการที่ในท่อไม่มีดินไม่มีทรายคือท่อไม่รั่ว  แต่ข้างบน
ถนนยังทรุดตัวลงเป็นเพราะว่าดินที่ทรุดตัวที่เป็นช่องอากาศอยู่ข้างใน
ยังไม่เวลาที่ว่ายังไม่ทําลงมา  เน่ืองจากปัญหาที่ว่ามันลึกแล้วเราไม่ได้
เปิดผิวจราจรและขุดท่อลงไปแต่เราลงไปที่บ่อพักและเดินสํารวจแล้ว
ส่องไฟดูแล้วแก้ไขเป็นจุดๆของบ่อพักเป็นช่วงๆ  และเรียนว่าไม่รั่วแล้ว
เมื่อไม่รั่วแล้วเราพร้อมที่จะมาแก้ไขผิวจราจร  เบ้ืองต้นเราไม่มีงบเราใช้
แอสฟัลก์ติกท์หรือซ่อมเป็นการแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้น  ปัญหาระยะยาวมี
ว่าเราทําโครงการไปต้ังแต่ปีที่ผ่านมา  เพ่ือที่จะไปขอรับงบประมาณมา
ดําเนินการคืนผิวจราจรให้มันเรียบ  และก่อนหน้าน้ีได้นําปัญหาท่ี
เกิดขึ้นไปนําเรียนกับองค์การจัดการนํ้าหรือ  อนจ.  ซึ่งเป็นผู้ดูแล
เก่ียวกับเร่ืองระบบบําบัดนํ้าเสียทั่วประเทศว่าของเรามีปัญหาอะไร  
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านพูดย้อนไปเมื่อไปพบปัญหาแล้วทําไมไม่
แก้ไขแก้ไขไม่ได้ในเมื่อแบบเขียนมาแบบน้ัน   งบประมาณเขาลงมา
อย่างน้ัน  ใครกล้าที่จะไปแก้ไขแบบแล้วถ้าหากปล่อยให้เกิดปัญหาคน
ที่แก้ต้องรับผิดชอบ  เพราะฉะน้ันเมื่อแบบการดีไซด์โครงการน้ีมี
การศึกษาออกแบบก่อนที่จะเป็นนายกเทศมนตรี   พอมาเป็น
นายกเทศมนตรีมีการดําเนินการตามแบบที่ได้ศึกษาออกแบบเอาไว้   
เท่าน้ันเอง  แล้วในการควบคุมก่อสร้างมีบริษัทมารับจ้างควบคุม
ก่อสร้างอีกต้ังหาก  แต่เมื่อไปเจอปัญหาและอุปสรรค์แล้วก่อให้เกิด
ปัญหาหลั งจากที่ ส่ งรับมอบงานเรียบร้อยในช่วง น้ันไม่ ไ ด้ เ ป็น
นายกเทศมนตรี  แต่พอกลับมาเป็นนายกเทศมนตรีอีกรอบหน่ึงได้
กลับมาแก้ไขจนกระทั่งในท่อที่พบว่าตรงที่ดินทรุดตัวลงได้รับการแก้ไข
แล้วว่าดินไม่ได้ลงไปในท่อ  ลงไปตอนน้ีก็ได้พบว่าไม่มีดินครั้งล่าสุด    
ให้สํานักการช่างลงไป  การลงไปแต่ละครั้งลําบากมาก  ไต่บันไดลงไป
ลึก   5  เมตรเศษๆ   อากาศก็ไม่มี ต้องเอาตัวพัดลมอัดเข้าไป  
เพ่ือที่จะให้คนที่ลงไปได้หายใจและท่อน้ีเป็นท่อบําบัดนํ้าเสียกลิ่นบําบัด
นํ้าเสียทําให้คนเสียชีวิตได้  การลงแต่ละครั้งลําบากมากหลังจากที่พบ
ปัญหาได้ประสานกับองค์การจัดการนํ้าหรือ  อนจ.ต้ังแต่ปี  2554  
2555  ตอนน้ีเราบันทึกตกลงกันว่าจะให้องค์การจัดการนํ้ามา
ดําเนินการแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องระบบ  ซึ่งทางองค์การจัดการนํ้ามาบันทึก
กับผมแล้วว่าจะดําเนินการแก้ไขให้ใช้ได้อาจจะต้องใช้งบประมาณถึง  
40,000,000  บาท  แต่ตอนนี้ยังไม่รับปากเพราะว่ายังไม่ได้รับการ
พิจารณาเกี่ยวกับการพิจารณาเก่ียวกับเรื่องงบประมาณไม่ได้น่ิงนอนใจ
ทํามาโดยตลอดแก้ไขทั้งระยะส้ัน  แก้ไขทั้งระยะยาว  เพียงแต่ตอนน้ีที่
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พบคือว่าดินเริ่มทรุดจึงทําให้ถนนดูทรุด  แต่ที่ว่ารถเสียหายคิดว่าคงไม่
ถึงขนาดน้ัน  ถ้าหากเราคืนผิวจราจรให้มันเรียบข้างล่างเรียบร้อย
องค์การจัดการนํ้ามาช่วยกันแก้ไข ข้างบนเรียบร้อยดี  และมีการบําบัด
นํ้าเสียของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุถูกต้อง  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เรียนเชิญท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล 

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก     
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ   การที่ท่านผู้บริหารได้ตอบคือว่าท่านรู้ปัญหา
หมดแล้ว  จึงถามว่าในเมื่อท่านรู้แล้วตอนน้ีถนนเป็นอย่างน้ีวินาทีน้ี  
ปัจจุบันน้ีหนักหนาสาหัส  แต่ความจริงลองไปสอบถามเบ้ิมร้านทอง
หรือจะสอบถามยายใจเอาให้หนักกว่าน้ีก็ได้  มีเด็กผู้หญิงคนหน่ึงขับรถ
เก่งสีขาวตรงบริเวณน้ันเป็นหลุมล้อหน้าตกลงไปหลุมแล้วพวงมาลัยบิด
ขวาหักไปชนประสานงากับกับรถบิคอัพเอาหนักกว่าน้ีเกิดขึ้นมาแล้ว  
ผมได้เอายาดมไปให้เด็กผู้หญิงคนน้ัน  ปัญหาเกิดทุกวันย่ิงท่านรู้ปัญหา
ทั้งหมดแล้ว  แล้วต้องรอกระทู้ต้องลงพ้ืนที่ไปดู  อย่างๆน้อยทําเหมือน
ที่ท่านทําก็ได้เอาอย่างมะตอยไปลงให้ถนนมันเรียบ  งบประมาณ  
20,000,000  บาท  มาทําผิวถนนอย่าพ่ึง  ผิวถนนสวยงามข้างล่าง
ทรุดเหมือนเดิมอีก  ตรงน้ีต้ังหากจึงถามในกระทู้ว่าท่านแก้ไขปัญหา
อย่างไรแก้ตรงนี้เวลาน้ีวินาทีน้ี  ที่ท่านพูดมาทั้งหมดการแก้ไขปัญหายัง
มองไม่เห็นว่าวันไหนรอองค์การจัดการนํ้าท่านบอกเองว่าไปประสาน
มาแล้วกรมจัดการนํ้าจะมาดูให้แต่ไม่รู้ตอนไหนท่านตอบมาอีก     

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี   

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก               
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   ไม่ได้บอกเขาและเขามาทําตอนไหน  เขามาพบ
แล้วบันทึกกันแล้ว   

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล   น้ีไงครับ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  ก็ใช่ไงแล้วปี  2555  รองบประมาณเท่าน้ันเอง              
คือรู้ปัญหาแล้วแก้ไขแล้ว 

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล   ท่านได้ไปพบองค์การจัดการนํ้าก็อภิปรายถูก 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   ก็ใช่ไงแล้วปี  2555  ผมได้ทราบและดําเนินการแก้ไขแล้ว 

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล   ที่ผมพูดคือท่านรู้ปัญหาหมดแล้ว 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   แก้ไขแล้วแต่ติดขัดที่งบประมาณที่ยังไม่ได้มาทันที 

นายโฆษิต    ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ท่านบุญเส็งประท้วงอะไร 
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นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านประธานต้องช้ีให้ท่านนายกเทศมนตรีพูด        
ต้องช้ีให้ท่านกมลพันธ์ุพูด  แต่ท่านนายกเทศมนตรีลุกขึ้นตอบทันที   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ผมช้ีแล้วเมื่อสักครู่  ผมบอกแล้วให้คุยกับประธาน           
ผมอนุญาตแล้ว 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาขิกสภาเทศบาล    ทีละคนครับท่านไม่ใช่ใครลุกขึ้นมา 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   บอกให้คุยกับประธานไม่ให้คุยกันเอง  ไม่ให้อภิปรายกันเอง  
ให้อภิปรายกับประธาน 

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาขิกสภาเทศบาล    ถูกครับ  พูดสวนกันไปมาไม่ถูกต้องครับ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี    ที่ยกมือแล้วขออนุญาตท่านประธานพูดผมขออนุญาต     
ทุกครั้งที่พูดเพราะอะไร  เพราะท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านไม่ได้พูด
เหมือนที่ผมพูด  พูดอย่างหน่ึงไปแปลคําพูดอีกอย่างหนึ่ง  จึงบอกท่าน
ประธานว่าไม่ได้พูดอย่างน้ันขอให้พูดในสิ่งที่ผมพูดท่านประธานได้ยิน
ทุกคนได้ฟัง  พูดอย่างไรอย่าไปบิดเบือน 

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล   ไม่ได้บิดเบือนนะครับเปิดเทปเลยนะครับ  สรุปว่า
แนวทางแก้ไขปัญหายังมองไม่เห็นตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้ตอบ  
ต้องรอเงินงบประมาณ  แต่เงินที่รอ  22,000,000  บาท  คือทําผิว
ถนน  ส่วนข้างล่างที่ทรุดอยากรู้เหมือนกันว่าลึกแล้วมีนํ้าใต้ท่อเขาลง
เข็มหรือไม่หรือขุดแล้วเอาไปวาง  ถ้าขุดแล้วเอาไปวางพันปีก็ทรุดไม่รู้
ว่าแบบแปลนเป็นอย่างไร   แต่ผู้รับเหมาระดับประเทศขนาดน้ีขุดหลุม
แล้วเอาท่อไปวางคิดว่าทําอย่างไรก็ทรุด  แต่ถ้าใต้ท่อมีการวางระบบ
ตอกเข็มทําอย่างไรก็ไม่ทรุด  น่าจะเอาส่วนกลางเข้ามาขุดเจาะดู
น่าสนใจว่าทําถูกต้องตามแปลนหรือไม่คือสรุปว่าตามที่ท่านตอบชัดเจน
ว่ารู้ปัญหาหมดแต่ปัจจุบันไม่ได้มีแนวทางแก้ไขปัญหาคือบริเวณไหน
เป็นหลุมเป็นบ่อคือไปถมแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ายังดีแต่ผ่านมา
ประมาณ 4 - 5 เดือน  ไม่มีการแก้ไขปัญหาตรงน้ีเลยหลุมอยู่ตรงไหน
ก็อยู่ตรงไหนแต่ผมมั่นใจว่าอาทิตย์หน้าเรียบร้อย  น้ีคือการนําปัญหา        
พ่ีน้องประชาชนเข้าสู่สภาจะรวดเร็ว  ฝากขอบคุณท่านประธานที่ให้
โอกาส  ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งขึ้น  พิจารณาแล้วเสร็จ 
                                         -  ไม่มี  -  
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ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  ที่เสนอใหม่   

5.1  เรื่อง   ญัตติขออนมัุติต่ออายุสญัญาเชา่อาคารพาณชิย ์
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล     ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  5  เรื่องที่เสนอใหม่           
5.1  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติต่ออายุสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์เทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก            
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธ์ุ  ขอเสนอญัตติขออนุมัติต่ออายุสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์เทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุ  หลักการ  ด้วยนายวันชัย โชคคติวัฒน์ ขออนุญาตต่ออายุ
สัญญาเช่าอาคารพาณิชย์เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  จํานวน ๑ คูหา คูหา
เลขที่  ๑๕  ต้ังอยู่ถนนภิรมย์ ตําบลกาฬสินธุ์  อําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ 
จังหวัดกาฬสินธุ์  สัญญาเลขที่ ๘/๒๕๔๓  ลงวันที่ ๒๒  มีนาคม ๒๕๔๓  
มีกําหนด ๑๕ ปี ซึ่งจะครบกําหนดสัญญาเช่าในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๘ และคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ   ได้มีมติกําหนดให้ต่ออายุสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ของเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ ถนนภิรมย์  ไว้ดังน้ี  ๑.๑ อนุญาตให้ต่ออายุสัญญาเช่า  ๑๕  ปี  
๑.๒ ค่าประโยชน์ตอบแทนในการต่ออายุสัญญาเช่า อาคาร ๒ ช้ัน คูหา
เลขที่๑๕คูหาละ๓๒๑,๗๕๐ บาท (คิดจากราคาปานกลางของที่ดิน ถนน
ภิรมย์ x พ้ืนที่ก่อสร้างอาคาร x ๒๐ % เท่ากับ ๓๓,๐๐๐ x ๔๘.๗๕ ตรว.x 
๒๐%= ๓๒๑,๗๕๐ บาท)   ๑.๓  อัตราค่าเช่า  ปีที ๑-๕  คูหาละ  ๒,๑๖๐  
บาท ต่อ เดือน  ปีที ๖-๑๐  คูหาละ  ๒,๕๙๒  บาท ต่อ เดือน   ปีที่๑๑      
-๑๕  คูหาละ  ๓,๑๑๐  บาทต่อเดือน  (ค่าเช่าเพ่ิม  ๒๐ % ทุก ๕ ปี)      
๑.๔      เงินประกันสัญญา คิดร้อยละ ๑๐ ของค่าประโยชน์ตอบแทน
เท่ากับ  ๓๒,๑๗๕  บาท ๑.๕ ค่าประโยชน์ตอบแทนในการโอนสิทธิการ
เช่า  ให้เรียกเก็บ  ๔  เท่าของค่าเช่าหน่ึงปี  ในปีที่มีการโอน กรณีโอนให้
บุพการี สามี,ภรรยาหรือผู้สืบสันดานให้เรียกเก็บ  ๑  เท่าของค่าเช่าหน่ึงปี
ในปีที่มีการโอน  ๑.๖ กรณีนําอาคารไปให้บุคคลอ่ืนเช่าช่วงให้เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมเพิ่ม ๒๕ % ของค่าเช่าหน่ึงปี และกรณีผู้เช่านําอาคาร          
ไ ป ใ ห้ เ ช่ า ช่ ว ง โ ด ย ไ ม่ แ จ้ ง ใ ห้ ผู้ ใ ห้ เ ช่ า ท ร า บ  ใ ห้ เ รี ย ก เ ก็ บ                 
ค่าธรรมเนียมเพิ่ม ๕๐ % ของค่าเช่าหน่ึงปี ในปีที่มีการให้เช่าช่วง          
๑.๗ ให้สํานักการช่างของเทศบาลฯ ออกตรวจสภาพอาคารก่อนที่จะให้ต่อ
อายุสัญญาเช่าเหตุผล  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ จะดําเนินการต่ออายุสัญญาเช่า
อาคารพาณิชย์ของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ คูหาเลขที่ ๑๕  ถนนภิรมย์  ตําบล
กาฬสินธ์ุ  อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์ุ  ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๓  ข้อ ๑๙  (๒) โดยการต่ออายุสัญญาเช่า
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อสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีกําหนดเกินสามปี        
ให้สภาท้องถิ่นมีอํานาจอนุมัติ  ดังน้ัน เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
ของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ ดังกล่าว จึงขอเสนอญัตติต่อสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย  เรียนเชิญท่านบุญเส็ง  
วิโรจน์รัตน์     

นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก       
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน์  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ในระเบียบวาระที่  5  เรื่องการขออนุมัติขอต่อ
สัญญาเช่าอาคารพาณิชย์เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุตามหลักการและเหตุผลที่
ได้เสนอมาเป็นสิ่งที่ดีที่เทศบาล  จะได้ค่าเช่าการต่อสัญญาอีก  300,000  
บาท  และมีค่าเช่าปีที่  1 – 5  คูหาละ  2,160  บาทต่อเดือน  เห็นด้วย
แต่มาดูในการที่จะต่ออายุสัญญาจะนานเกินไปหรือไม่เพราะว่าต่อครั้งหน่ึง  
15  ปี  ตามระเบียบของธนารักษ์พ้ืนที่อยากจะให้ดูแนวทางของธนารักษ์
พ้ืนที่ไปด้วย  การทําสัญญาแต่ละครั้งทํา  15  ปี  เมื่อหมดจะมาต่อ
สัญญาอีก  5  ปี  พอหมดสัญญา  5  ปี  จะมาต่ออีก     3  ปี  เมื่อหมด
สัญญา  3  ปี  จะมาต่อสัญญาปีต่อปีตลอดไปเป็นหลักเกณฑ์ของเขา  แต่
เทศบาลเราต่อครั้ง  15  ปี  ต้องรออีก  15  ปี  แล้วถึงมาต่อสัญญาอีก
ครั้งหน่ึง  ฝากท่านประธานไปดูตัวอย่าง           ของธนารักษ์พ้ืนที่ที่เขา
ได้กําหนดไว้ทั่วประเทศแบบนี้  อยากจะให้เป็นบรรทัดฐานที่ดีสําหรับ
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่  เราจะได้
ผลประโยชน์เพ่ิมกับเทศบาลได้มากกว่าน้ี  แต่หลักการและเหตุผล
เห็นชอบด้วยที่จะมาต่อสัญญาในคร้ังน้ี  ฝากท่านประธานเล็กน้อยว่าให้
ดําเนินการเหมือนธนารักษ์  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี    

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และท่านสมาชิก          
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธ์ุ  การขออนุมัติต่อสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์พิจารณากันเป็นกลุ่ม  
ในกลุ่มส่วนที่อยู่ถนนภิรมย์หลังน้ีจะเป็นหลังสุดท้ายที่ได้ดําเนินการ       
การคิดอัตราค่าเช่า  การคิดค่าธรรมเนียม  คิดมาตรฐานเรทเดียวกันหมดที่
อนุมัติให้ต่ออายุสัญญาที่ผ่านมาแต่ละร้าน  15  ปี  เพราะฉะนั้นร้านน้ีถือ
ว่ามาตรฐานเดียวกัน  15  ปี  ที่บอกว่าทําไมไม่ทําตามธนารักษ์พ้ืนที่        
ตัวท่านธนารักษ์ที่เป็นเจ้าหน้าที่และเป็นคณะกรรมการจัดหาประโยชน์
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ด้วยท่านไม่ได้ทักท้วงอะไร  ท่านไม่ได้บอกว่าต้องทําเหมือนธนารักษ์แต่
หากว่าเราทําพร้อมกันคือเมื่อเริ่มอาคารแรกของถนนภิรมย์ท่านจะต่อ     
10  ปี  พร้อมกันหมด  10  ปี  จะต่อทั้งหมด  15  ปี  พร้อมกันทั้งหมด  
15  ปี  ต้องมาตรฐานเดียวกัน  นี้คือมาตรฐานค่าธรรมเนียมเดียวกัน
ทั้งหมด  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก  ขอเรียนเชิญครับ  
เมื่อไม่มีท่านสมาชิกอภิปราย ผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านใดอนุมัติให้ต่อ
อายุสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  กรุณายกมือ 
(สมาชิกรับรองจํานวน  15  ท่าน)  15  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง      
ลากิจ  1  ท่าน  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง  อ่ืนๆ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  6   เรื่อง อ่ืนๆ เรียนเชิญท่านธนัท  
จิตรลดานนท์ 

นายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก         
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุ  ในระเบียบวาระอ่ืนๆ  ขอสอบถาม  2  เรื่อง  1.  เรื่องบ่อ
ขยะ  ช่วงน้ีมีปัญหาเกิดขึ้นในหลายจังหวัดตามข่าว  อยากสอบถามว่าถ้า
เรามีปัญหาแบบในข่าวเราจะป้องกันอย่างไรเร่ืองมลพิษทางอากาศหรือ
การดับเพลิงเรามีความพร้อมมากแค่ไหน  ถ้าเกิดไหม้จริงจากที่เคยไป
ตรวจมีช่องระบายอากาศจริงแต่บริเวณน้ันถือว่าอบอ้าวจากช่องที่ไปยืนดู
ความร้อนที่ระบายออกมาค่อนข้างจะดีมากแต่เราเป็นห่วงที่ว่าขนาด
จังหวัดที่ใหญ่ๆที่เป็นข่าวยังมีเรื่องที่เกิดขึ้นแต่เราเป็นจังหวัดเล็กๆการ
จัดการเราไม่ทราบว่าจะดีเท่าหรือไม่เป็นห่วงว่าอาจจะเกิดเหตุซ้ํารอย       
จึงสอบถามเรื่องมลพิษทางอากาศ  เรื่องการดับเพลิง  2.  เรื่อง
สวนสาธารณะกุดนํ้ากินบริเวณแถวลานล่างพูดเปรยมาถึงเร่ืองกล่ินช้ีนก
อยากจะให้ช่วยดูแลเรื่องดังกล่าวด้วย  เพราะมีแต่ผู้สูงอายุเกรงว่าจะไม่ได้
รับความสะดวกเรื่องอากาศ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เรียนเชิญท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ   

นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก       
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  เรื่องน้ีไม่เก่ียวกับกระทู้ของท่านอนุญาตเอ่ยนาม
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ท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  เพราะผมจะมาพูดอยู่แล้วเพราะว่าพระคุณเจ้า
ท่านผู้ใหญ่ไม่เสียหายหรอกบอกช่ือท่านได้เจ้าอาวาสวัดสว่างคงคาได้ไปส่ง
ท่านในรถท่านได้พูดขึ้นว่าท่านสท.ฝากให้ทางเทศบาลทําหรือปรับปรุงถนน
อนรรฆนาคและฟุตบาทได้หรือไม่  จึงได้ตอบท่านว่าเห็นด้วยกับท่าน
เพราะว่าได้พูดอยู่หลายครั้งและมีสมาชิกสภาเทศบาลพูดอยู่หลายคร้ังเห็น
ด้วยถ้าทางเทศบาลจะทําจะยกมือให้เต็มที่ในเรื่องน้ีที่ท่านเจ้าอาวาสวัด
สว่างฝากมา  2.  มีพ่ีน้องประชาชนรวมกับผมด้วยได้ไปเผาศพเป็นประจํา
ที่วัดสว่างคงคา  บังเอิญท่านประธานเห็นศาลาหรือไม่ที่ทางเทศบาล
จัดสรรเงินให้  ประชาชนว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรแม้แต่นิดเดียวไม่
เหมือนกับทางวัดชัยสุนทรที่ทางเทศบาลให้เงินวัดละ  2,000,000  บาท
ใช่หรือไม่  ประชาชนตําหนิมาเพราะว่าวัดสว่างยังไม่รื้อศาลาหลังเก่าออก
พูดง่ายๆเขาเสียดาย   เลยไปสร้างศาลาที่ทางเทศบาลหาเ งินให้  
2,000,000  บาท  ไปดูไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเป็นที่พักศพไม่ใช่        
ที่สวดศพไม่ใช่  จะมาสวดที่ศาลาหลังเก่าตลอดแต่ขณะที่วัดชัยสุนทรท่าน
ประธานเคยไปเผาศพใช่หรือไม่   ได้ประโยชน์มากไม่ต้องกางเต้นท์และ
กว้างใหญ่  ประชาชนตําหนิมาถ้าไม่ใช่เงินของเทศบาลคงจะไม่นํามาพูด  
3.  เคยพูดมาแล้วเรื่องวงเวียนวัดใต้  มาจากทางบขส.มาเจอกับรถปิคอัพ
เกือบชนกันกับผมไม่รู้ทางเขาว่ิงมาทางขวาวัดใต้เคยเสนอทางเทศบาลไป
แล้วหลายๆเร่ือง  ท่านนายกเทศมนตรีเคยพูดว่าเราควรประหยัด
งบประมาณไฟฟ้า  แอร์  แม้กระทั่งหมึกพิมพ์  เคยเสนอไปแล้วท่อขนาด  
120  วางอยู่น้ันเคยพูดแล้วครั้งหน่ึงขออภัยท่านประธานที่พูดอีกครั้ง
เกือบ  10  ตัว  ทิ้งไว้เฉยๆข้างเทศบาล  ควรนํามาทาสีแล้วใส่ดินและปลูก
ต้นเฟ่ืองฟ้าสวยๆเอาไปวาง  4  จุดของวัดใต้  เด๋ียวน้ีเอาอะไรไปทําเอา      
อิฐบล็อกเหมือนเดิม  ขับไปดูป้ายเอนลงทุกทีและได้มาเอาขึ้นทุกทีแล้วหิน
หล่นลงข้างถนนประธานชุมชนเก่าวัดใต้ได้เก็บขึ้นโทรบอกท่านนพดล  
ท่านนพดลว่าแล้วแต่ท่านว่าพูดไปแล้ว  ไม่ได้ใช้งบประมาณอะไรมากมาย
ขอเถอะ  มีหน้าที่แก้ปัญหาให้พ่ีน้องประชาชนเพราะว่าผมกินเงินเดือน
เทศบาลท่านประธาน  ช่วยคิดช่วยทําช่วยแก้ปัญหาเรื่องที่เป็นประโยชน์
ต่างๆได้นํามาเสนอทางเทศบาลแต่ไม่ค่อนได้รับความตอบสนองเท่าไร       
แต่ว่าจะต้องทําเพราะว่าเป็นหน้าที่  4.  ขอชมเชยเรื่องนโยบายของ
เทศบาลหลายๆนโยบายชอบนโยบายเดียวคือนโยบายป้องกันและ
ปราบปรามบ่อยมากการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน  ทางเทศบาลพยายาม
เหลือเกินพาพนักงานเข้าวัดฟังธรรม  ทํากิจกรรมเดินรณรงค์ว่ิงเต้นทุกสิ่ง
ทุกอย่าง  แต่ผมว่าห้ามบอกกับคนช่ัวๆบอกไม่ได้ถ้าจะทําใช่หรือไม่ท่าน
ประธาน  เหมือนในหนังสือพิมพ์  โทรทัศน์  ฆ่าพ่อฆ่าแม่ห้ามได้ไหม        
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จึงเสนอทางเทศบาลมีวิธีคือเข้ามากินนํ้าสาบานกันไปเลยต้ังแต่ผู้บริหารลง
มาหาพนักงานแต่ละคร้ังให้ตายกันไปข้างหน่ึงเลยถ้าใครทุจริตคอรัปช่ัน    
น้ีคือข้อเสนอ  5.  พนักงานของเรามีดีอยู่คือที่ไปทัศนศึกษาที่เพชรบูรณ์
กับท่านผอ.โรงเรียนแต่ละคนเขาชมเชยมากไม่นึกเลยว่าเขาจะกล้าพูดว่าได้
แบบอย่างมาจากโรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุของเรา  โรงเรียนเขา
เจริญเด็กนักเรียนเต็มทุกโรงเรียนขนาดโรงเรียนมาขอเข้าเทศบาลเขาไม่รับ
ถามมาจากท่านอาจารย์ประโยชน์ยังขอบคุณมาทางท่านผอ.ประโยชน์  
ท่านผอ.สุภาพ  ท่านผอ.สุมิตรา  ไม่เช่ือถามท่านดูได้  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เรียนเชิญท่านต่อชาติ  ฆารไสว 

นายต่อชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก         
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายต่อชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุ  อยากสอบถามท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหาร        
2  เรื่อง  1.  เรื่องโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
2558  ในส่วนของงบก้าวหน้าหรืองบพัฒนาซึ่งทําถนน  ทํารางระบายนํ้า  
ให้กับชุมชนทั้งหมดในปี  2558  จํานวน  45  โครงการ  ขอเรียน
สอบถามว่ามีการดําเนินการไปแล้วก่ีโครงการและในปี  2558  เห็นว่าจะ
มีความล่าช้าอยากจะนําเรียนฝากท่านประธานสอบถามไปยังคณะผู้บริหาร
ว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นน้ันเพราะในช่วงน้ีในเดือนพฤษภาคมเหลือเวลาอีก  4  
เดือนจะหมดปีงบประมาณ  2558  2.  เรื่องสืบเน่ืองจากกระทู้ถามของ
ท่านสมาชิกขออนุญาตเอ่ยนามท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  ในการประชุม
สภาในครั้งที่ผ่านมาในการสอบถามเก่ียวกับสนามฟุตบอล  2  สนามกีฬา
กลางจังหวัดกาฬสินธ์ุต่อมามีทางสถานีโทรทัศน์เคเบ้ิลท้องถิ่นได้ออกข่าว
เก่ียวกับการซ่อมแซมสนามกีฬากลาง  2  อยากจะเรียนสอบถามท่าน
ประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่าเมื่อมีการสอบถามในสภาแห่งน้ี  มีการ
ออกข่าวทีวีอย่างน้ี  อยากจะทราบว่าในปัจจุบันน้ีมีการแจ้งให้ผู้รับเหมามา
ดําเนินการแล้วหรือยัง  และปัจจุบันสนามฟุตบอล  2  สนามกีฬากลาง
ดําเนินการเสร็จแล้วหรือยัง  สามารถที่จะให้พ่ีน้องประชาชนท่ีจะใช้เป็น
สถานที่ในการออกกําลังกายสามารถเข้าไปใช้ได้แล้วหรือยัง  เหตุที่ต้อง
ถามเพราะว่าระยะเวลาได้ล่วงเลยมาแล้วพอสมควร  พ่ีน้องประชาชนที่จะ
ได้ใช้ประโยชน์จะเสียโอกาสในส่วนน้ีไป  ขอบคุณครับ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เรียนเชิญท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ 

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก      
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  อยากจะเล่าให้ฟังหรือสอบถามก็ได้คือผมไป       
กุดนํ้ากินเข้าไปดูฟิตเนสมีพ่ีน้องประชาชนเข้ามาเล่นกันจํานวนมาก        
ไปเจอกล่องบริจาคต้ังไว้ตรงเล่นฟิตเนสว่าเชิญร่วมบริจาคสมทุบทุนซื้อ      
พัดลมเข้าฟิตเนส  เดินเข้าไปเจอได้ไปสอบถามเขาบอกว่าอากาศร้อนเวลา
เล่นไม่มีที่ระบายมีตัวหน่ึงแต่ไม่เพียงพอ  แล้วพวกที่มาบริจาคท่ีเข้าเล่นถ้า
ไม่มีกล่องบริจาคพวกเราเล่นไปเสียเงินหรือไม่  เขาบอกว่ามีเสียรายเดือน
รายปีถ้ารายวันมาจ่ายที่โต๊ะมีพนักงานมาเก็บ  5  บาท  คือปัญหาที่อยาก
ถามว่าเราเก็บเงินเขาไป  เข้าใจมีค่าใช้จ่ายมีค่านํ้าค่าไฟถูกต้องแล้ว  เมื่อมี
กล่องบริจาคทางฟิตเนสจึงตกลงกันว่าเงินที่เราจะไปให้เทศบาลให้มา
หยอดตรงน้ีก่อนน้ีคือกระทบโดยตรงจากท่ีเราเคยได้วันละ  10  บาท  
สมมุติง่ายๆเคยได้วันละ  10  บาทเข้าเทศบาลเพ่ือไปจ่ายค่านํ้าค่าไฟแต่
กระทบอย่างไรคือในช่วงที่จะเก็บเงินซื้อพัดลมเขาเลยขอให้สมาชิกอย่าไป
จ่ายตรงนั้นให้มาหยอดที่กล่อง  พอได้ค่าพัดลมเสร็จแล้วเขาถึงจะใช้บริการ
ให้เหมือนเดิม  จึงได้หลุดไปว่าจะหาพัดลมไปให้สงสารเขาพอดีตัวเองไม่
ค่อยมีเงินเลยนําเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนนําเข้าสู่สภาเรียนให้ท่าน
ทราบเผื่อท่านประธานจะปรึกษากับฝ่ายผู้บริหารว่าช่วยๆเขาหน่อยหาพัด
ลมไปให้เพราะเราเก็บเงินเขาอยู่แล้ว  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก                
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี       
ขออนุญาตนําเรียนว่าเรื่องที่ถามล้วนแล้วแต่สามารถต้ังเป็นกระทู้แล้วเขียน
มาเพ่ือให้เจ้าหน้าที่เตรียมข้อมูลไปเสนอได้  แต่พวกท่านชอบใช้เรื่องอ่ืนๆ
และขอถามอยากจะรู้ทันทีตอนน้ี  เช่น  เรื่องของท่านต่อชาติเก่ียวกับเรื่อง
โครงการตามเทศบัญญัติตอบไม่ได้ว่าทําไปแล้วในปี  2558  เท่าไหร่    
ถ้าหากว่าจะทํามาหากินเหมือนกับที่ท่านสมาชิกบางท่านพูดเขียนเป็น
กระทู้มาและจะได้ตอบในครั้งต่อไป  ขออนุญาตตอบเท่าที่ตอบได้  
ท่านธนัทบอกว่าถ้าขยะเกิดเพลิงไหม้จะจัดการอย่างไร  เรียนว่าบ่อขยะ
ของเราจะให้มีการไปเทกองกันเอาไว้ก่อนก่อนเท่ียงแต่หลังจากเท่ียง     
ตอนบ่ายจะเกลี่ยและกลบฝัง  เพราะฉะน้ันปัญหาเก่ียวกับเร่ืองที่จะเกิด
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เพลิงไหม้เป็นช้ันเพราะว่ากลบฝังทุกวันๆ  เกิดเพลิงไหม้คงไม่เกิดเพลิงไหม้
หลังจากที่เรากลบฝังแล้วคิดว่าไม่มี  และตั้งแต่มีบ่อขยะมาต้ังแต่วันแรก
จนกระทั่งถึงวันน้ีถ้าหมายถึงบ่อขยะมาต้ังแต่วันแรกจนกระทั่งไปถึงวันน้ี  
ถ้าหมายถึงบ่อขยะที่แก่งนาขามไม่เคยเกิดเพลิงไหม้  และเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบเรื่องน้ีที่ควบคุมเราคือสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ีขอนแก่นมา
ตรวจติดตามบอกว่าในภูมิภาคท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของสิ่งแวดล้อมภาค
ที่ขอนแก่นบ่อขยะของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเราทําดีที่สุด  และได้รับ
รางวัล  6  มาตรฐานที่ดีที่สุดของภาคไปแล้ว  ในเรื่องที่บอกว่าที่อ่ืนใหญ่
กว่าเราแล้วเกิดเพลิงไหม้น่ันคือเขาไม่ได้กลบคือเขาเอาขยะไปกองๆเอาไว้
ไม่ได้มีการฝังกลบเหมือนกับบ้านเราบางแห่งที่เห็นเพราะไม่มีที่  เมื่อไม่มีที่
ไม่สามารถท่ีจะเอาไปฝั่งกลบ  การที่จะเอาดินไปฝั่งกลบต้องเพ่ิมการเต็ม
บ่อขยะให้รวดเร็วขึ้น  เพราะฉะน้ันเขาไม่ฝั่งกลบปล่อยเลยและเมื่อปล่อย
ไปแล้วเสร็จพวกเศษท่ีเป็นเช้ือเพลิงเมื่อมีคนเอาเศษบุหรี่หรือไปจุดจะติด
ไฟลุกขึ้นเป็นไฟได้  แต่ถ้าขยะที่มีการฝ่ังกลบแล้วค่อนข้างที่จะปลอดภัย  
เรียนว่าทางเจ้าหน้าที่ของเราได้ตรวจสอบและดูแลอย่างดีต้องยอมรับว่า
เราทําได้ดีพอสมควร  อาจจะไม่ถูกใจท่านสมาชิกแต่ถูกใจเจ้าหน้าที่ผู้ที่เขา
ประเมินเราและติดตามควบคุมเรา  เรื่องกุดนํ้ากินจะพยายามเก่ียวกับเรื่อง
น้ีว่าส่งกลิ่นมลภาวะถ้ามีปัญหาจะต้องหาทางไล่นกไปเพื่อไม่ให้มาขี้     
ท่านสิทธิภรณ์เก่ียวกับเรื่องถนนอนรรฆนาค คงตอบไปแล้วว่ามีแผนการที่
จะแก้ไขอยู่ส่วนศาลาพักศพต้องทําความเข้าใจไม่ใช้เงินเทศบาลถ้าเป็นเงิน
เทศบาลท่านจะต้องพิจารณาในเทศบัญญัติไม่ใช่เงินเทศบาลแม้แต่สลึง
เดียวเป็นเงินที่บรรดาพ่ีน้องประชาชนได้ร่วมทอดผ้าป่าน้ี  แสดงว่าท่าน
ไม่ได้ทอดผ้าป่ากับเขาคงจะอย่างน้ันจึงไม่ทราบว่าเขาทอดผ้าป่า  เพ่ือไป
สร้างศาลาพักศพให้กับวัดสว่างคงคาแล้วที่ไปต้ังในลักษณะที่เป็นอยู่      
ทุกวันน้ีเพราะเจ้าอาวาสท่านให้ต้ังขนานกันกับอาคารเรียนเจตนาจริงๆ
ของท่านท่านอยากจะให้เป็นอาคารเอนกประสงค์สารพัดประโยชน์คือเป็น
ห้องประชุมได้  เป็นศาลาพักศพได้เปรยกับท่านว่า  ถ้าทําอย่างน้ีอาจจะใช้
ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นขออนุญาตท่านว่าถ้าหากเทศบาลมีเงิน
ผมจะขออนุญาตซื้อเตาเผาศพไฟฟ้าไปต้ังไว้ด้านหลังของอาคารแล้วจัดงาน
ศพข้างในอาคารหลังจากที่จัดงานศพเรียบร้อยแล้วเอาศพเข้าไปเผา
ด้านหลังอาคาร  เหมือนกันกับที่ทํากับวัดประชานิยมหรือที่วัดของพระ
อาจารย์หนูอินจะได้ประโยชน์เต็มที่หลบแดดหลบฝน  ตอนน้ียังไม่มีเตา
มองเป็นว่าอาจจะไม่ได้ประโยชน์น้ีเป็นมุมมองของท่านสิทธิภรณ์ว่าไม่ได้
ประโยชน์  ผมว่ามีการใช้ประโยชน์ไปสมควรการประชุมสังฆาธิการสงฆ์ 
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 ของวัดสว่างคงคา  ซึ่งเจ้าอาวาสเป็นเจ้าคณะอําเภอท่านใช้ที่ประชุมแห่งน้ี
เป็นที่ประชุมสังฆาธิการสงฆ์  มีพระสงฆ์ทั่วจังหวัดกาฬสินธ์ุ  ทั่วอําเภอ
เมืองกาฬสินธ์ุมาประชุมที่น้ีถือว่าได้ประโยชน์ข้อสําคัญผมว่าท่านเข้าใจผิด
ว่าใช้เงินของเทศบาลไม่ได้ใช้เป็นเงินทําบุญของพ่ีน้องประชาชนท่ีร่วมกัน
ทําบุญ  วัดชัยสุนทรเช่นกันเป็นเงินทําบุญของพ่ีน้องประชาชนที่ร่วมกัน
ทอดผ้าป่า  ถ้าประโยชน์เกิดขึ้นมากอานิสงส์เกิดขึ้นกับพ่ีน้องประชาชนที่
ร่วมกันทําบุญ  วงเวียนวัดใต้เรียนว่าที่เอาก้อนอิฐไปเรียงไว้เป็นสามเหลี่ยม
แล้วต้ังป้ายห้ามตรงไปเป็นการต้ังแก้ไขปัญหาชั่วคราวเพราะเราได้มีการ
พิจารณางบประมาณตัวน้ีอยู่ในเทศบัญญัติปี  2558  ซึ่งตอนน้ีอยู่ใน
ระหว่างการท่ีจะไปจัดซื้อจัดจ้างดําเนินการ  ซึ่งผมยังตอบไม่ได้เพราะว่า
เพ่ิงมาถาม  ถ้าเขียนเป็นกระทู้มาจะได้เข้าไปติดตามและเอาคําตอบมา
ตอบให้ทราบว่าตัวที่จะทําสามเหลี่ยมแล้วติดต้ังป้ายห้ามตรงไปเราจะ
ดําเนินการได้เมื่อไร  แล้วการที่ท่านบอกว่าเขาเลี้ยวขวากลัวมาชนต้อง
เรียนว่าเป็นวินัยของผู้ที่ขับรถในการรักษากฎจราจรในการใช้รถใช้ถนน  
ถ้าหากอ่านสัญญาณจราจรว่ิงมาไม่ตรงไปเลี้ยวซ้ายอ้อมวงเวียนคงจะไม่
เกิดอันตราย  อยู่ที่วินัยอยู่ที่คนไม่ใช่แค่จะต้องมีป้ายเท่าน้ัน  มีป้ายแต่ยัง
ฝ่าฝืนการต่อต้านทุจริตเรื่องกินนํ้าสาบานพร้อมทุกเมื่อ  แต่คงไม่กินคน
เดียว  ถ้าหากว่าผมไม่ทุจริตคอรัปช่ันขอให้คนที่มันว่ามันตายเหมือนกัน  
ของท่านสมาชิกต่อชาติ  โครงการท่านถามว่าปี  2558  ทําไปแล้วเท่าไร
ทําไมเหตุถึงล่าช้า  ขอเป็นให้เจ้าหน้าที่ไปเอาข้อมูลแล้วมาตอบครั้งหน้า        
ไม่ล่าช้านะเขาพยายามทํามาตลอดแต่ช่วงน้ีเป็นช่วงที่จะต้องมีข้อสําคัญใน
การที่จะทําแบบเพ่ือที่จะจัดซื้อจัดจ้างน้ันคือการประมาณราคา  การ
ประมาณราคาทําเสร็จต้องไปขออนุญาตที่ศาลากลาง  ที่สํานักงานโยธา
พิจารณาตรวจดู  มีคณะกรรมการตรวจสอบว่าประมาณราคากลางถูกต้อง
หรือไม่แล้วถึงส่งกลับมาแล้วพอน้ํามันลดราคาต้องเอาประมาณราคากลาง
มาปรับปรุงแก้ไขแล้วถึงจะส่งไปที่สํานักการคลังในงานพัสดุเพ่ือที่จะ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ  สนามฟุตบอล  2  เรียนว่าท่านถามอย่าง
หน่ึงแต่ท่านพูดอย่างหนึ่งพวกท่านสมาชิกส่วนใหญ่ทั้งหลายส่วนใหญ่ของ
เราชอบจะเป็นแบบน้ี   แต่ก่อนอยู่ด้วยกันอาศัยกลุ่มประชาสามัคคีเข้ามา
ช่ืนชมผลการทํางานของนายกเทศมนตรีชมแล้วชมอีกจนบางทีเราเขินขน
ลุกมายกย่ออะไรกันมากมาย  แต่พอมาอยู่คนละฝ่ายเป็นแบบน้ี  เรื่อง
สนามฟุตบอล  2  ต้องบอกว่าได้มีการแจ้งต้ังแต่ยังเป็นกระทู้ให้ผู้ที่
รับผิดชอบมาดําเนินการแก้ไขคือผู้รับเหมาเพราะว่าเงินประกันสัญญายังมี  
การจัดซื้อจัดจ้างของโครงการน้ี  900,000  กว่าบาท  ตามระเบียบพัสดุ
แค่สอบราคาการประกวดราคาต้ัง   2,000,000  บาท   แต่เรา  
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900,000  บาท  เราประกวดราคาคือทําสูงกว่าที่ระเบียบพัสดุกําหนด
เอาไว้  เมื่อได้ผู้รับจ้างแล้วผู้รับจ้างทํางานยังไม่เรียบร้อยเรายังไม่คืนเงิน
เพราะเงินประกันสัญญายังอยู่เขาต้องมารับผิดชอบ  หลังจากที่มีข่าว
ออกไปผู้รับจ้างลงมาแก้ไข  มีพ่ีน้องประชาชนท่ีใช้บริการก็เห็นว่ามีการเอา
หญ้ามาลงใหม่ปลูกใหม่  แต่เมื่อเร็วๆน้ีลงไปเครื่องสูบนํ้าเสียแต่โชคดีที่ยังมี
ฝนตกลงมาเม่ือ 2 – 3 วันที่แล้ว  ตอนนี้กําลังเร่งเพ่ือที่จะซ่อมเครื่องป้ัม
นํ้าเพ่ือที่จะเอามารดนํ้าหญ้าเพ่ือให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว  และที่มี
เคเบ้ิลออกต้องเรียนว่าเคเบ้ิลออกก็ออกบิดเบือนโครงการน้ีบดอัดถนน
เเล้วปลูกหญ้าทําระบบนํ้าไม่ได้ทําระบบลาน  ไม่ได้ทําลู่  แต่เวลาไปถ่ายทํา
แล้วออกข่าวไปถ่ายความเสียหายที่ลู่ว่ิงที่ไม่ได้มีการซ่อมแซม  ท่านสมาชิก
สอบถามท่านเสียใจท่านยังพูดออกมาเลยว่าเสียใจว่าทําไมไม่ทําลู่ด้วย  
เพราะว่าไม่ได้ทําลู่มันถึงเสียหายถึงมองเห็นว่ามันยังชํารุดอยู่  ถ้ามีการ
ออกข่าวบิดเบือนได้ดําเนินการแจ้งความไปแล้ว  สอบถึงใครใครให้ข่าวที่
บิดเบือนว่ากันไปส่วนท่านกมลพันธ์ุ  เก่ียวกับเรี่องกล่องรับบริจาคซื้อ      
พัดลมเรียนว่าจะตรวจสอบและติดตามดูไม่มีนโยบาย  ไม่มีคําสั่งให้
ดําเนินการ  กระทําเช่นน้ันถ้าหากมีการฝ่าฝืนต้องดําเนินการต่อไป         
แต่ต้องตรวจสอบดูก่อนทั้งหมดที่ถามมาเท่าที่พอตอบได้ในวันน้ีก็ตอบ        
ไปแล้ว  ถ้ายังสงสัยอีกในส่วนของโครงการที่ท่านต่อชาติถามมาก็มอบ
ให้กับทางสํานักการช่างและสํานักการคลังได้ไปรวบรวมข้อมูลมาเพ่ือตอบ
ในครั้งหน้า  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เรียนเชิญท่านต่อชาติ  ฆารไสว 

นายต่อชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก            
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนายต่อชาติ  ฆารไสว  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุ  ที่ถามไปเมื่อสักครู่ผมถามท่านประธานว่าไม่ทราบว่าท่าน
นายกเทศมนตรีจะเข้าใจตรงกันหรือไม่  ที่ถามในส่วนของโครงการทั้ง  45  
โครงการเท่าน้ัน  ได้เห็นทางเทศบาลดําเนินการในส่วนโครงการอ่ืนๆ        
ยังดําเนินการอยู่  ถามเฉพาะใน  45  โครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายที่เป็นการทําถนนหนทางให้กับพ่ีน้องประชาชน         
ที่บอกว่าอยากจะทราบว่าเหตุใดล่าช้าเพราะใกล้จะสิ้นปีงบประมาณแล้ว
เพียงแต่ยังไม่ปรากฎว่าเห็นที่บรรจุในเทศบัญญัติน้ีมีโครงการใดบ้างแล้ว
เสร็จ  จึงถามในสภาหากท่านายกเทศมนตรีอยากจะให้ทําเป็นกระทู้ยินดี
และจะทําเป็นกระทู้สอบถามเข้ามาในครั้งหน้า  และคําถามในส่วนของ 



                                                                 - 41 - 
 

 สนามฟุตบอล  2  สนามกีฬากลางจังหวัดอยากจะสอบถามว่าปัจจุบัน
สามารถดําเนินการแล้วเสร็จหรือยัง  สามารถใช้ประโยชน์ได้หรือยัง  
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เรียนเชิญท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ   

นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก        
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  เมื่อสักครู่โดนเต็มๆเลย  ไม่เป็นไรจะพูดเก่ียวกับ
เรื่องวงเวียนท่านบอกว่าท่านจะทําใกล้จะ  12  ปีแล้วนะ  ท่านจะทําปี
ไหนก็ไม่รู้หรือจะรอให้ผมตายซะก่อนก็ไม่รู้แค่นิดเดียวแค่ขนท่อไปต้ังไว้
แล้วระบายสีดีๆแล้วเขียนป้ายใส่ท่อเหมือนที่มาเลเซีย  และปลูกต้น
เฟ่ืองฟ้าสวยๆเป็นพุ่มๆ  แค่  4  จุดเท่าน้ันเองที่วงเวียนวัดใต้ใช่ที่ไม่โดน
กับท่านแต่ผมโดนหลายทีแล้ว  เพราะว่าผมไปบ่อยรถที่อยู่ต่างจังหวัดไม่รู้  
ป้ายจราจรไปติดอยู่ข้างประตูวัดใต้เขาจะไปรู้ได้อย่างไร  เขาไม่ได้ดูหรอก
ป้ายถ้าเอากระถางไปต้ังไว้ข้างหน้าทางเข้าวัดใต้เขียนป้ายสวยๆใส่กระถาง
ใส่ดอกไม้สวยๆ  ประเทศนอกก็ทําไม่ต้องลงทุนสักบาท  ต้นเฟ่ืองฟ้า       
เด๋ียวลงทุนซื้อให้ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก               
ผู้ทรงเกียรติทกท่าน  กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธ์ุ  ขออนุญาตเก่ียวกับเรื่อง  12  ปี  ยังติดใจ  12  ปี  อะไรคือ  
12  ปีท่านถามเก่ียวกับเร่ืองคงจะเป็นบริเวณท่ีเทศบาลเอาอิฐบล็อก
ซีเมนต์ไปต้ังเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วต้ังป้ายห้ามว่ิงผ่านคือสัญญาณกันไม่ให้
รถว่ิงตรงมาของวัดใต้  ที่บอกว่า  12  ปี  คืออะไรยังสงสัยแล้วบอกว่า  4  
จุด  ยังสงสัยเหมือนกันหมายถึงอะไร  แล้วการที่เราเอาท่อที่ว่าถูกหลัก
วิศวจราจรหรือไม่  ไม่แน่ใจเหมือนกันหรือไม่ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่  
ถามว่าได้ทําหรือไม่บอกแล้วว่าอยู่ในเทศบัญญัติปี  2558  ขอสอบถาม
ทางท่านผอ.ส่วนการโยธาท่านสนธยาว่าเร่ืองน้ีได้เขียนแบบและได้
ดําเนินการไปถึงไหนอย่างไร  แต่เรื่อง  12  ปีที่ว่าบิดเบือนหรือไม่ได้พูด
กันหรือไม่ต้ังแต่แรกแล้วเอาอะไรมาพูดครับ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เรียนเชิญท่านสนธยา  สีหานนท์ 

นายสนธยา  สีหานนท์  ผอ.ส่วนการโยธา  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก               
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายสนธยา  สีหานนท์  ผอ.ส่วนการโยธาคือ
เรื่องที่เราจะไปทําที่เป็นที่ขวางการจราจรท่ีมีลักษณะแข็ง  ถ้าเกิดรถขับมา
ชนจะเกิดผลเสียมากกว่า  ถ้าเราใช้ระบบการสกัดก้ันตามแบบตามหลัก
วิศวกรรมที่เสียหายแค่รถแล้วหยุดไม่กระทบถึงตัวผู้ใช้รถ  ตัวที่ทําเป็นอิฐ
บล็อกคือทําแค่ช่ัวคราว  ณ  ปัจจุบันเรามีในงบประมาณปี  2558         
ซึ่งการที่ได้ออกแบบที่ได้ทํามาโดยมีคณะของสนข.ที่ปรึกษาทางวิศวกรรม
ทางจราจรของมข.  ในการที่เราออกแบบวงเวียน  ณ  ปัจจุบันปี  2558  
จ ะ มี ว ง เ วี ย น นํ้ า พุ กั บ ว ง เ วี ย น วั ด ใ ต้   ที่ เ ร า ทํ า ไ ป แ ล้ ว มี                 
วงเวียนอยู่  3  วงเวียน  ทําไปแล้วต้องไปปรึกษากับทางผู้ออกแบบคือทาง
มข.ที่เคยได้ศึกษาไว้ถึงจะเป็นหลักวิศวกรรมเวลาเกิดอุบัติเหตุเราจะมีเรื่อง
หลักวิศวกรรมาอีก  ณ  ปัจจุบันเด๋ียวน้ีส่งให้ทางท่านอาจารย์แดง
ตรวจสอบแล้วงบประมาณมาคงดําเนินการได้  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เรียนเชิญท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ   

นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล     เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก      
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  เรื่อง  12  ปี  คือวาระของผมต้ังแต่เป็นสมาชิก
สภาเทศบาลมาท่านนายกเทศมนตรีท่านสงสัย  ขอพูดว่าเป็นวาระ  3  
สมัย  ของผมส่วนเรื่องง่ายๆทําให้เป็นเรื่องยากขอนะครับท่านประธาน  
เรื่องง่ายๆแค่น้ีเองท่านเห็นหน้าวัดกลางหรือไม่  แล้วเลี้ยวไปวัดใต้มีป้าย
สังกะสีแผ่นเดียวเอาไปเขียนไปมหาสารคามอายคนหรือไม่  ท่านลองขับลง
ไปดูติดป้ายเสาไฟฟ้าว่าไปมหาสารคามป้ายสังกะสีแผ่นเดียวนิดเดียว     
ผมเสนอดีกว่าร้อยเท่าสิบเท่า  คงจะหายสงสัยนะครับเรื่อง  12  ปี  ต่อมา
คือเร่ืองศาลาต้องกราบขออภัยขอโทษเป็นอย่างย่ิงที่เข้าใจว่าเป็นเงินของ
เทศบาลแต่เห็นว่าเทศบาลมีบทบาทคือทางเทศบาลอาจจะทําถ้าไม่รู้ท่าน
นายกเทศมนตรีกรุณาตอบด้วยอาจจะเป็นคนเอาศาลาไปลงที่วัดใช่หรือไม่
ผมขอถามว่าเลือกวัดพูดง่ายๆ  2  วัดใช่หรือไม่  ส่วนเร่ืองสนามกีฬาขอ
ท้าวไปเพราะว่าเป็นกระทู้ของผมที่จริงไม่อยากพูดเรื่องสนามกีฬาผ่านมา
แล้วแต่ข้องใจอยากฝากทางเทศบาลว่าการทําอะไรต่างๆ  ให้คิดให้
รอบคอบทําให้รอบคอบไม่ใช่ว่าทําแล้วไปแก้เหมือนสะพานซอยนํ้าทิพย์  
ทําแล้วไปแก้ท่อซอยนํ้าทิพย์ทําแล้วไปแก้หน้าปากซอยไปขุดจนผมไม่รู้จะ
เอาหน้าไปไว้ที่ไหน  ท่านประธานขับรถเข้าไปดูดีอยู่แล้วไปขุดหลุมขุดท่อ



                                                                 - 43 - 
 

พังเสียหายรถออกเข้า  เสียหายเท่าไรขับไปดูถึงบอกว่าทําโครงการ
นโยบายอะไรดูให้ดีกว่าหลักการทําของหลักวิศวต่างๆไม่ใช่เ ช่ือแต่
นักวิชาการเอานักวิชาการมาเสียเงินเป็นแสนมาบอกให้ชาวบ้านเก็บ
ถุงพลาสติกขาย  เก็บอยู่  3  ปี  ได้ถึง  100  บาทหรือไม่  นักวิชาการ
เป็นอย่างน้ีจึงไม่อยากเช่ือเท่าไร  พอจะเข้าใจต้องขอขอบพระคุณท่าน
ประธานที่ให้โอกาสได้ช้ีแจงทําความเข้าใจแต่ว่าเรื่องศาลาของวัดสว่าง
แตกต่างกับวัดชัยสุนทรมากให้พระประชุมให้ประชุมที่ศาลาไหนก็ได้
กว้างขวางอยู่แล้วพระเกิน  200  องค์  ชาวบ้านตําหนิมาไม่ใช่ผม  
บังเอิญวันน้ันไปนั่งเขามาว่าผมเขาหาว่าเทศบาลทําเคยพูดว่าเทศบาลทํา
อะไรก็เหมือนสมาชิกทํา  สนามกีฬากลางเหมือนกันเทศบาลทําเขามาด่า
ผมอย่างน้ันอย่างน้ีเขาไม่ได้ด่าเทศบาล  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน  กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ        
ที่ถามจริงๆเก่ียวกับเร่ืองศาลาการต้ังกระทู้ถามคือถามเก่ียวกับเร่ืองงาน
ของเทศบาลแต่งานศาลาเป็นเรื่องที่ในฐานะเป็นนายกเทศมนตรีแต่เชิญ
ชวนพ่ีน้องประชาชนมาร่วมทําบุญแล้วบอกว่าเอาศาลาไปต้ังไม่ใช่  
ข้อเท็จจริงคือท่านเจ้าอาวาสวัดสว่างคงคาท่านมาบอกกับผมว่าเดิมศาลา
ชํารุดที่เป็นหลังคาเต้ียๆแล้วท่านอยากจะได้ศาลาใหม่  ถ้าพูดไปจะยาวเอา
เป็นว่าเป็นความต้องการของทางท่านเจ้าอาวาส  และมาขอความ
ช่วยเหลือกับทางเทศบาลพอพิจารณาที่จะปรับปรุง  หรือทําพ้ืนศาลา
ให้กับทางวัดได้ใหม่หรือไม่  ประจวบเหมาะกับท่านเจ้าอาวาสวัดชัยสุนทร
ท่านพูดขึ้นมาเหมือนกันว่าศาลาเก่ารั่วแล้วอยากจะได้ศาลาใหม่  จึงนํา
เรื่องน้ีเข้ามาแล้วประชุมกับพ่ีน้องชุมชนในที่ประชุมคณะกรรมการชุมชน  
แล้วเขียนแบบลองพิจารณาดูใช้งบประมาณเท่าไรจะหาเงินที่ไหนแล้วทํา
การทอดผ้าป่า  ทุกอย่างเป็นไปตามความต้องการของท่านเจ้าอาวาสไม่ใช่
ตามใจของผู้หาเงิน  เราหาเงินก็หาเงินเรื่องการดําเนินการก่อสร้างเป็น
เรื่องของเจ้าอาวาสเป็นคนดําเนินการ  ถ้าหากว่าเทศบาลเอาไปให้ถ้าจะ
พูดอย่างน้ันไม่ใช่เงินเทศบาลเป็นเงินชาวบ้านเพียงแต่ว่าทางเทศบาล    
โดยกระผมซึ่ ง เ ป็นผู้ นําในการที่จะเป็นประธานในการทอดผ้าป่า      
ขอบคุณครับ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เรียนเชิญท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ 

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก      
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ตอนแรกว่าจะไม่ไปสอบถามแต่เมื่อสักครู่โดน       
เข้าเต็มๆ  และรู้สึกตกใจในคําพูดคําอภิปรายของท่านผู้บริหารที่ผมเคารพ
คําว่าพวกท่านอาศัยกลุ่มประชาสามัคคีเข้ามาไม่คิดว่าจะได้ยิน  ถ้าไม่ช้ีแจง
น่าจะมีคนไม่เข้าใจถูกต้อง  มาเป็นสมาชิกสภาเทศบาลสังกัดกลุ่มประชา
สามัคคีเข้ามาทํางานในเทศบาลแห่งน้ี  ท่านประธานการทํางานท่าน
นายกเทศมนตรี  ท่านผู้บริหารทุกท่านต้ังใจทํางานขยันขันแข็งถูกต้อง       
แต่ในขณะเดียวกันพวกกระผมสมาชิกสภาเทศบาลทํางานบ้าง  อภิปราย
บ้าง   ต้ังข้อสังเกตบ้าง  ต้ังใจทํางานจริงจังขึ้นมาบ้างมันผิดหนักหนาถึง
ขนาดต้องใช้คําว่าพวกท่านอาศัยกลุ่มประชาสามัคคีเข้ามา  ท่านประธานใน
คณะผู้บริหารแพ้การเลือกต้ังพวกกระผมได้เข้ามาในสภาแห่งน้ีภายใต้การ
บริหารของท่านภิญโญ  รัตนศาสตร์ ขออนุญาตเอ่ยนามท่านเสียชีวิตไปแล้ว  
ผมจัดหนักกว่าน้ีเจ็บปวดอภิปรายต้ังกระทู้ช้ีหน้าท่านนายกเทศมนตรี  โกหก  
ตอแหล  ผมด่าท่านภิญโญ รัตนศาสตร์  เพราะความแค้นที่เห็นเจ้านาย
ตัวเองแพ้แต่หลังจากการประชุมเสร็จท่านภิญโญ  รัตนศาสตร์ว่ิงเข้ามาโอบ
เอวเบาๆ  เราหยอกล้อ  แต่เข้าสภาเราทํางานกันจริงจังในขณะที่ท่าน    
พ่ายแพ้  พวกกระผมเข้ามาต่อสู้แทนท่านในสภาแห่งน้ีแม้กระท่ังการ
เลือกต้ังนายกเทศมนตรีพวกกระผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาลอดหลับอดนอน
ขับมอเตอร์ไซด์ว่ิงไล่คนอยู่แถวแก่งดอนกลาง  บอกทํางานให้ท่านในการ
เลือกต้ังจนสุดท้ายเราชนะการเลือกต้ัง  ถ้าอย่างน้ีท่านประธานพวกกระผม    
มีส่วนช่วยท่านเข้ามาในสภาแห่งน้ีหรือไม่  ท่านได้อาศัยพวกกระผมหรือไม่  
หรือท่านเข้ามาโดยลําแข้งของท่านเจ็บปวดครับคําว่าอาศัยกลุ่มประชา
สามัคคีเข้ามา  ทุกวันน้ีผมยังเลือกกลุ่มประชาสามัคคีแต่ผมโดนเฉดหัวออก
จากกลุ่ม  หลังจากเลือกต้ังนายกเทศมนตรีเสร็จไม่มีเสียงนกหวีดดังเรียก
พวกกระผมเข้าไปชมเชยมาเลี้ยงไม่มี  จนมีการเลือกต้ังสจ.ท่านก็ทราบอยู่
ท่านเรียกประชุมที่อู่รถแสงประทีปในขณะที่พวกกระผมเดินไหว้ช่วยสจ.บอล
หลานท่านเข็มชาติ  ท่านนายกเทศมนตรีนําเรื่องน้ีเข้าสู่สภาบ้างว่าทํา
อย่างไรท่านนายกยงยุทธให้ช่วยท่านธานีพวกกระผมจึงเล่าปัญหาที่เกิดขึ้น
ว่าถึงขนาดน้ีแล้วทําอย่างไรถกเถียงกันสุดท้ายท่านนายกเทศมนตรี         
ท่านจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  ขออนุญาตเอ่ยนามท่านว่าเอาอย่างน้ีใครจะช่วย
ท่านเข็มชาติก็ช่วย  ใครจะช่วยท่านธานีก็ช่วย  มาประชุมตรงน้ี  6  โมง  
เป็นมติที่ประชุมพวกผมยังดีใจสุดท้ายพอสจ.บอลชนะ  ต้ังแต่ได้เป็น
นายกเทศมนตรีวันแรกจนถึงทุกวันน้ีไม่เคยได้เจอหน้าท่านในการเรียก
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สมาชิกสภาเข้าไปตบหลังหยอกล้อแต่จู่ๆท่านมาใช้คําพูดที่ว่าพวกกระผม
อาศัยกลุ่มประชาสามัคคีเข้ามาท่านไม่ต้องพูดผมก็ทราบไม่เถียงในประเด็นน้ี  
ทุกวันน้ีท่านอาจจะคิดว่าพวกกระผมมีความสุขมันเจ็บปวดต่างหากท่ีโดน
กระทําช่วยดูแลท่านมาตลอดแต่สุดท้ายทํากับพวกกระผมอย่างน้ีมันไม่
ยุติธรรม  เพราะฉะน้ันคําพูดที่ว่าพวกกระผมอาศัยกลุ่มประชาสามัคคีเข้ามา
น้อมรับครับ  แต่ตอนออกไปทําไมได้ช้ีแจงไปแล้วหวังว่าท่านผอ.ส่วน  
หัวหน้าฝ่ายจะรับทราบ  ไม่มีใครออกมาเป็นฝ่ายค้านหรอกครับท่าน
ประธาน  เป็นสมาชิกสนุกจะตายผมย่ิงเป็นตัวสร้างสีสันห้องสท.มีรูปนาย
แม้กระทั่งรูปภาพกิจกรรมต่างๆผมทําสวยงามทุกวันน้ีเป็นไงยังสงสารน้องๆ
สท.ที่เข้ามาใหม่เขาไม่ได้สนุกเขาเป็นประธานชุมชนเขาเห็นพวกผมสนุก  
พอเข้ามาบ้างกับไม่ใช่เพราะอะไร  ขอบคุณครับท่านประธานที่ให้โอกาสผม
ระบายเพราะว่าอย่างน้ันจะอึมครึม  พวกผมยังเจ็บปวดขณะน้ียังเจ็บปวดแค่
อยากทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเหมือนกับผู้บริหารทําหน้าที่ดีที่สุดแล้วพวกสมาชิก
ทําบ้าง  กระทู้ถามบ้าง  ตรวจสอบบ้าง  ย่ืนเรื่องสตง.บ้าง  ถือว่าทําหน้าที่  
ขอบคุณครับ    

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก               
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธ์ุ  เรื่องอยากจะให้ทบทวนดูสิ่งที่พูดไปทั้งหมดของท่านสมาชิกพูด
เมื่อสักครู่เหมือนกับว่าช่วยผมเข้ามาแล้วลืมบุญคุณ  อยากจะฝากทบทวนว่า
เลือกนายกเทศมนตรีปี  2554  แล้วเลือกสมาชิกสภาเทศบาลปีไหน      
เลือกนายกเทศมนตรีก่อนหรือเลือกสมาชิกสภาเทศบาลก่อน  แล้วใครที่พูด
คิดว่าผมไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดในที่ประชุมเก่ียวกับเรื่องพิจารณา
งบประมาณเพ่ือที่จะเตรียมการในการเลือกต้ังในครั้งต่อๆไป  พอได้เงินเดือน
ลืมคําพูดตัวเอง  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เรียนเชิญท่านกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ 

นายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก     
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายกมลพันธ์ุ  จีระสมบัติ  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ในขณะท่ีช่วยเลือกต้ังท่านนายกเทศมนตรีวันน้ัน
พวกกระผมได้เข้าไปในท่ีทํางานของท่านและร่วมกันลงช่ือร้องเรียนท่าน
ภิญโญ  รัตนศาสตร์  ในขณะที่ยังเป็นสมาชิกสภาเทศบาลจนสุดท้ายมีคําสั่ง
พูดง่ายๆคือปลดท่านนายกภิญโญและให้มีการเลือกต้ังใหม่พวกกระผมยัง
เป็นสมาชิกสภาเทศบาลส่วนตัวท่านยังไม่ได้เป็นนายกเทศมนตรีจึงมีการ
ประกาศเลือกต้ังให้มีการเลือกต้ังพวกกระผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ได้ 
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 ลงไปช่วยท่านแต่ไม่ได้มาทวงบุญคุณไม่มีในความคิดรู้อยู่ตลอดว่าสํานึกใน

บุญคุณแต่ในขณะนั้นคําว่าเนรคุณมันยังสอดแทรกออกมาจนพวกผมน้ีแหละ
คือที่ไปที่มาเจ็บปวดครับแต่ยังรักและเคารพเหมือนเดิม  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เรียนเชิญท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ 

นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก      
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุ  ทนไม่ได้เห็นเรื่องอย่างน้ีแต่ก่อนผมพูดง่ายๆว่าเป็นสุนัขคอย
ติดตามท่านนายกเทศมนตรีใครว่าท่านนายกเทศมนตรีของผมจะโกรธมาก
แต่ก่อน  นายกเทศมนตรีที่ น่ังอยู่บนน้ีแหละครับผมโกรธมากถึงจะเป็น
ชาวบ้านอะไรก็ตามใครจะว่าท่าน  แต่มาทุกวันน้ีที่ผมออกมาไม่ใช่เพราะ
อะไรเพราะเห็นแก่เพ่ือนพ้องของผมท่ีเคยหาเสียงให้ท่านเคยร่วมอยู่ร่วมกิน
เป็นสุขมีทุกข์ร่วมทุกข์มีสุขร่วมสุขกับเขาเขาไม่มีความผิดอะไร 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ท่านสิทธิภรณ์หารืออย่างน้ีนะคือท่านกมลพันธ์ุได้อภิปราย
ไปเยอะแล้วเรื่องการระดมหาเสียงต่างๆเป็นเรื่องภายใน  ซึ่งไม่ใช่กิจการของ
เทศบาล  ได้เปิดโอกาสให้ได้พูดพอสมควรถ้าประเด็นเดิมคงไม่อนุญาต  
พอแล้วไม่เก่ียวกับงานเทศบาลเรา  เรียนเชิญท่านธนัท  จิตรลดานนท์ 

นายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิก           
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายธนัท  จิตรลดานนท์  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองกาฬสิน ธ์ุ   พอดีมี เรื่ องที่ จะ ช้ีแนะเ ก่ียวกับเรื่ อง ในวาระ อ่ืนๆ           
เรื่องไฟจราจรเราจะชอบพูดคําว่าวิศวกรรมจราจรอะไร  มีตัวอย่างอีกเข้ามา
สมัยน้ีผ่านมา  3  ปี  วงเวียนไดโนเสาร์หลักของคําว่าวิศวกรรมวิจัยอย่างดี
แต่มีอุบัติเหตุและเราไปทําการแก้ไขจริงในการทําผิวถนนไม่ให้มีการต่าง
ระดับน้ีเห็นกับตาข้อเท็จจริงพร้อมปรากฎอยากจะพูดคําว่าวิศวกรรมจราจร
อีกในคราวต่อไป  เขาออกแบบมาดีแต่เวลาลงมือทําจริงๆเขาไม่ได้ทําตาม       
แบบเป๊ะ  ถ้าทําตามแบบเป๊ะคงไม่เกิดปัญหาผมจึงว่าคงจะมีความคาด
เคลื่อนกับคําว่าวิศวกรรมจราจร  อยากให้ตระหนักตรงน้ีว่าถ้าเราจะต้ังแบบ
น้ันจริงขอให้ทําอย่างน้ันจริงๆอย่าให้ต้องมาน่ังแก้ไขปัญหากันอีกรอบ  
เพราะต้องมาอภิปรายแบบนี้อีก  ไม่ใช่ว่าเขาวิจัยถูกเราทําแล้วจะตาม         
ที่เขาวิจัยไม่ใช่ครับการทํางานเป็นอีกแบบ  ตําราเป็นอีกแบบ  เราทําไม่ถูก
ตํารา  เหมือนถนนบริเวณไดโนเสาร์มันเอียงเวลาทําเสร็จต้องมีบางส่วนที่
ต่างระดับ  บางทีเราต้องดูหน้างานด้วย  ขอบคุณครับ 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    มีท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนอ  ขอเรียนเชิญครับ ถ้า
ไม่มีที่ประชุมได้พิจารณาวาระการประชุมครบแล้ว  ผมต้องขอขอบคุณคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนการงาน  เลขานุการสภา
เทศบาล  เจ้าหน้าที่สภาเทศบาล  ตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาลท่ีรับฟัง
การประชุมสภาในคร้ังน้ีทุกท่าน  ที่ได้ทําให้การประชุมในวันน้ีเป็นที่
เรียบร้อย  ผมขอปิดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา  15.30  น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


